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اجتامع الرؤساء الثالثة )تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

وأخــرًا أصبح للبنان حكومة! بعد ثالثة عرش شــهرا من 
اســتقالة الرئيس حسان دياب واعتذار رئيسني مكلفني، نجح 
الرئيس نجيب ميقايت يف تشكيل حكومة من أربعة وعرشين 
وزيًرا وصفهم بفريق عمل متجانس، وبالتايل الوقت اآلن إىل 

العمل!
يف ميزان الرابحني والخارسين، ُيكن القول ان الشعب هو 
الرابح األول نظًرا إىل أن بلد من دون حكومة هو كسيارة من 
دون ســائق وبالتايل الفوىض هــي النتيجة. الخارسون هم 

الذين ال يُريدون مصلحة لبنان.
لكــن باملطلــق، ما هو ميــزان القــوى الحقيقي يف هذه 
الحكومة؟ وماذا عــن الثلث املعطل؟ يف الكواليس يُحىك أن 
عن حكومة الرئيس ميقايت هي حكومة فرنســا وحزب الله. 
فاألمركيون فوضوا الفرنســيني التفاوض مع اإليرانيني من 
أجل تســهيل تشــكيل الحكومة وهو ما نتج منه حكومة ما 
يُســّمى بالـ 50-50. وبالتايل حصد رئيس الجمهورية الثلث 
املعطل من خالل الحصة الفرنســية وأصبحت التوازنات يف 
هذه الحكومة توازنات تفرضها املصالح الفرنسية يف املنطقة 
حيث متتلك الجمهورية اإلسالمية يف إيران مفتاح التسهيل.

الجدير ذكره أن الحكومة العتيدة التي تضم 24 وزيًرا شارك 
يف عملية تشكيلها النائب جربان باسيل، وذلك عىل الرغم من 
نفي التيار الوطني الحر عدم تدخل الوزير باســيل يف عملية 
التشــكيل. وبحسب املعلومات، حصل الوزير باسيل عىل وعد 
فرنيس بالوســاطة مع األمركيني لســحب اسمه عن الئحة 
العقوبات. أكرث من ذلك، وعد باسيل الفرنسيني بإعطاء الثقة 

لحكومة ميقايت كبادرة حســن نية من جهته.

وتوزعت الحقائب يف الحكومة عىل الشــكل االيت: رئيس 
مجلــس الوزراء نجيب ميقايت، نائــب رئيس مجلس الوزراء 
سعادة الشــامي، وزير املال يوســف خليل، وزير الداخلية: 
بســام مولوي ، وزير الدفاع: موريس سليم، وزير الخارجية: 
عبــد الله بو حبيب، وزير االتصاالت جوين قرم، وزير الصحة 
فراس األبيض، وزير الطاقة وليد فياض، وزير األشــغال عيل 
حمية، وزير اإلعالم جورج قرداحي، وزير العدل هرني خوري، 
وزير الشؤون االجتامعية هيكتور حجار، وزير الرتبية عباس 
حلبــي، وزير الصناعة جورج دباكيان، وزير العمل مصطفى 
برم، وزير البيئة نارص ياســني، وزير االقتصاد امني ســالم، 
وزير الزراعة عباس الحاج حســن، وزير الشباب والرياضة 

جورج كالس، ووزير املهجرين عصام رشف الدين.
املمكلة العربية الســعودية تعترب أن حكومة ميقايت هي 
حكومــة حزب الله وذلك حتى قبل أن تتشــكّل. من هنا أخذ 
الفرنســيون عىل عاتقهم التفاوض مع املسؤولني السعوديني 
مــن أجــل فتح أبواب اململكة للرئيــس ميقايت وهو أمر غر 
مضمون سلًفا نظًرا إىل أن الخليجيني يعتربون أن نفوذ حزب 
اللــه يف الدولة اللبنانية أكرب من أن يقاومه امليقايت الطامح 
للزعامــة الســنية يف لبنان. وبالتايل هناك ســيناريوهان 
مطروحان: األول وهو اســتجابة اململكة العربية السعودية 
للمبادرة الفرنســية باســتقبال ميقايت. ويف هذه الحالة قد 
يشــهد لبنــان حالة من الفرج االقتصــادي من خالل دخول 

بالنتيجة حصل رئيس الجمهورية العامد 
ميشــال عون عىل الثلث الضامن واملعطل 
يف الحكومــة الجديدة، وظهر جلياً اتفاق 
الفرنــيس ايانويل ماكرون مع  الرئيس 
الرئيس االيراين ابراهيم رئييس، كام ساهم 
يف الحــّل الرئيس نبيــه بري، ولعب اللواء 
عباس ابراهيم دوراً وطنياً يف الوســاطة 
بني الرئيســني عون وميقــايت، كام لعب 
الصهرين الصلح وباسيل دوراً يف الحلحلة.

الرئيس ميقــايت يف قيادة  ســينجح 
الحكومة نحو االصالحات ووقف االنهيار 

والعــودة اىل النمو من جديد، بعدما وصل 
لبنان اىل قعر جهنم.

املهّم اآلن ليس فقط تأليف الحكومة، بل 
املهم اجــراء االصالحات وتحجيم القطاع 
العــام وزيادة حجم القطاع الخاص، وهذا 
ال يتم اال بالخصخصة، عىل ان يبقى للدولة 
املؤسســات واملرافق  الكربى يف  الحصة 
العامة مثــل املرفأ واملطــار واالتصاالت 

والسدود والكهرباء وغرها.

عىل طريق الديار

»الديار«

وزيراً   24 الـ  من هم 
في الحكومة العتيدة ؟
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دعــم ــى  عــل ــفــق  ــت ت »بـــريـــكـــس«  ـــ  ــ ال دول 
االتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي اإليـــــــرانـــــــي  أكــــــــراد ســــــــوريا يخشــــــــون انســــــــحاباً أميركيــــــــاً شــــــــبيه بأفغانســــــــتان:

ـــبق ـــ ــــــكل مســ ـــا بشــ ـــ ــ ــــــم تحذيرن ـــادرة عليهــ ـــ ـــدون املغــ ـــ ــ ـــوا يري ـــ ــ  إذا كان
سوريا  مجلس  ممثل  أعلن 
الواليات  يف  الديقراطيــة 
املتحــدة، وعضــو رئاســة 
املجلس، بسام صقر، أنه عىل 
الكرد  تحذير  املتحدة  الواليات 
الســوريني إذا اتخــذت قراراً 
باالنسحاب من البالد، وتنفيذ 
هذا االنسحاب خطوة بخطوة.

وقــال بســام صقر يف 
مقابلة مع وكالة »سبوتنيك« 
)الواليات  »إنهم  الروســية 
املتحــدة( يقولــون إنهــم 
ســيبقون حتى ينهوا القتال 
ضد »داعش«، لكننا ال نعرف 
ما إذا كانوا سيبقون أم ال ... 
املغادرة،  يريــدون  كانوا  إذا 
فيجــب أن يتــم ذلك خطوة 
بخطــوة، وليس عىل الفور، 
ويجب عليهم تحذيرنا بشكل 

مسبق«.
وأضاف صقر أنه يف حال 
انســحاب القوات األمركية 
فإن ذلك سيؤثر عىل الوضع 
األمنــي   يف ســوريا ألنــه 
ســيخلق »فراغاً«، مؤكداً أنه 

ال يزال يعتقد أن األمركيني ســيبقون إىل أن ينهوا 
القتال ضد داعش .

كام قال صقر »نحن نعلم أنهم سيغادرون عاجالً 
أم آجــالً. لكننا نتمنى أن يبقوا حتى ننتهي من هذه 
املعركة ضد داعش، حتى نجد الحل النهايئ للعملية 
السياســية يف سوريا، نتمنى ذلك، إن الحديث عن 
مجــرد عدد قليل من الجنود هنــاك، ال نريدهم أن 
يظلوا هناك إىل األبــد بالطبع. فقط عندما ننتهي 

من العملية السياسية«.
كذلــك أضاف صقر أنهــم يدركون أن األمركيني 
يضغطون عىل الدول إلعــادة معتقليها من مخيم 

الهــول الــذي يحتوي أفــراداً مرتبطــني بتنظيم 
»داعش« والتي ترشف عىل حراستها قوات »سوريا 

الديقراطية«.
وأوضــح صقر يف ترصيحــه »عليهم إنهاء هذه 
القضية مع هؤالء املعتقلني، يجب أن ينتهوا من معسكر 
الهول. ألنه، كام تعلمون مثل القنبلة...  يجب عليهم 
أن يحلوا هذه املشــكلة قبل مغادرتهم. إنها مشكلة 
خطرة للغاية وهي تهديد ليس فقط بالنسبة لنا، إنها 
تهديد للعامل بأرسه. لهذا السبب يجب عىل األمريكيني 

والروس أن يتعاونوا مًعا لحل هذه املشكلة«.
وتابع: »أعتقد أن حل هذه املشكلة يستغرق وقتاً، 

لكــن عندما يتم خلق حياة أفضل ســيتغر الناس ، 
ولن يتبعوا داعش«، مشدداً عىل أن األكراد السوريني 
يودون أن تحافظ واشــنطن عىل نفس الدعم لهم ، 
ســواء يف محاربة تنظيم »داعش« أو جهود إرساء 

االستقرار.
بالتزامن حلّقت طائرات مروحيٌة أمركية بكثافة، 
الخميس، فوق مدينة الحســكة شامل رشق سوريا 

عقب مترّد ملعتقلني يف سجن غويران. 
وبحسب وِكالة سبوتنيك، أُطلقت صفارات اإلنذاِر 

دعــت مجموعة دول »بريكــس« إىل حٍل 

ســلمي يف أفغانســتان وإىل الحفاظ عىل 

االتفاق النووي اإليراين، مشددًة عىل رضورة 

املساعدة عىل ترتيب الحوار األفغاين-األفغاين 

الشــامل، ومنع محاوالت املنظامت اإلرهابية 

الستخدام األرايض األفغانية.

وأكّدت املجموعة، يف ختام قّمة برئاســة 

الهند، عىل أهمية تسوية امللف النووي اإليراين 

بطُرٍق دبلوماسية، ووفقاً للقانون الدويل، فيام 

شدد الرئيس الصيني عىل أّن املجموعة أصبحت 

مواجهــــــــات  بيــــــــن الفلســــــــطينيين واالحتــــــــال وإصابــــــــات فــــــــي الضفــــــــة ووقفــــــــات بالقــــــــدس وغــــــــزة 

قوات االحتالل استخدمت قنابل الغاز لتفريق املحتجني يف بلدة بيتا بالضفة

اندلعت أمس الجمعة مواجهات متفرقة بني الفلســطينيني 
وقــوات االحتالل خــالل احتجاجات تنــدد بالتصعيد داخل 
الســجون، فيام توعد وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني غانتس 
باعتقــال األرسى الفارين، تزامنا مــع تكثيف جهود البحث 

عنهم.
وشــهدت عدة مواقع بالضفة الغربية وقفات ومسرات 
تضامنا مع األرسى تحولت بعضها اىل مواجهات مع الجيش 

اإلرسائييل.
ونقل عن مصادر طبية إصابة 40 فلســطينيا بجروح 
- بينهــم صحفــي - خــالل مواجهات يف بلــديت بيتا 
وبيــت دجن مبحافظة نابلس، حيث اســتخدم الجيش 
اإلرسائيــيل الرصــاص الحــي واملعدين وقنابــل الغاز 

لتفريق املتظاهرين.
وتكررت املواجهات يف بلدة بيت أُّمر إىل الشامل من مدينة 
الخليل، وبلدة كفر قدوم )رشق قلقيلية(، فيام أشــعل شبان 

النار يف إطارات مطاطية ورشــقوا الجنود بالحجارة.
وسبق أن اقتحمت قوات االحتالل فجر أمس بلدة عرابة 
يف جنني، واعتقلت 3 أشقاء لألسر محمود عارضة الذي 
نجح بالفرار، وذلك بعد يومني من اعتقال شقيقني آخرين.
كام اقتحمت القوات اإلرسائيلية بلدة بر الباشــا يف جنني 

واعتقلت شــقيق األسر يعقوب قادري أحد الفارين الستة.
وعــززت الرشطة وجيش االحتــالل قواتهام يف كل أنحاء 
الضفة تحســبا لتصعيد ميداين يف ضــوء دعوات الفصائل 

االحتجاجات. الفلسطينية ملواصلة 

{ وقفة األقىص {
ونظم املصلون يف ساحات املسجد األقىص بالقدس وقفة 
تضامنيــة مع األرسى، حيث ســاروا يف محيط مصىل قبة 
الصخرة املرشفة وهم يرددون الهتافات الوطنية الفلسطينية، 
وصوال إىل موقع متركز الرشطة اإلرسائيلية، من دون تسجيل 

مواجهات.
وخصص مفتي القدس والديار الفلســطينية الشيخ محمد 
حســني الجزء األكرب من خطبــة الجمعة للحديث عن قضية 

األرسى، مشرا إىل صمودهم ومطالبا باإلفراج عنهم.
وعززت الرشطــة اإلرسائيلية وجودها يف مدينة القدس، 
خاصــة عىل بوابــات البلدة القدية والبوابــات الخارجية 

للمسجد األقىص.

{ وقفة غزة {
ويف قطــاع غزة أدى املحتجون صــالة الجمعة أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمــر تضامنا مــع املعتقلني 
الفلســطينيني يف الســجون، وذلك تلبيــة لدعوة من حركة 

الجهاد اإلسالمي.
وخالل خطبة الجمعة، قال عضو املكتب السيايس لحركة 
الجهاد نافذ عزام »مل ينجح الســجن يف قتل الروح واإلرادة 
لدى الثوار واألحرار«، معتربا أن عملية فرار األرسى الســتة 

من ســجن جلبوع االثنني املايض دليل عىل ذلك.
وأضاف عزام أن »العملية البطولية هي رســالة للمطبعني 

خالل اجتامع دول الـ >بريكس<

)التتمة ص12( 

جنود امريكيني يف سوريا

)التتمة ص12( 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

»فانتازيا« أ »تراجيديا« لبنانية؟
نبيه الربجي

هــل كان أبــو يعرب أو 
أبــو عبده، وهــل كان أبو 
الزعيــم أو أبو الجامجم أو 
أبــو الهول أشــد هوالً من 
الثانية،  الجمهوريــة  آباء 
وقد انتقلــوا بنا من ثقافة 
ثقافــة  اىل  األرجــوان 
ثقافة  ومــن  الصفيــح، 
االشعاع اىل ثقافة الطنابر؟

أّما وقد وصفنا دانتي يف 

»الكوميديا االلهية« بالقول »رأيت يف أروقة الجحيم أناساً 
ال يعيشون وال يوتون«، من يف متحف الشمع هذا من هو 
بقامة كونراد اديناور الذي خاطب مواطنيه بعدما تحولت 
برلني اىل ركام »لندع التاريخ للتاريخ. هاجسنا اآلن عبقرية 

اآليت ال عبقرية املايض«؟
ومن هو بقامــة مهاتر محمد الذي أخــرج بالده من 
ليل الســالطني، وليل االتنيات، وقال لبني قومه »ال أعدكم 
باالنتقال بكم اىل املريخ . أعدكم بأن أجعل من ماليزيا دولة 

للحياة« ؟
ومن هو بقامة ونستون ترششــل الذي قال لالنكليز، 
وسهم »مل يعد يعنيني  وكانت قنابل الفوهرر تنهمر عىل ر
فائض التاريخ، وال فائــض الجغرافيا. ما يعنيني، يف هذه 

اللحظة، فائض األمل«؟
ماذا فعل بنا متاثيل الشمع سوى أنهم حّولونا اىل فقاعات 
برشية، فقاعات طائفية. هياكل عظمية وتلهث وراء الفتات 
؟ فتات األبراج العالية، القبور العالية، وحيث يقبع أساقفة 

الخراب...
نحن الذين قهرنا القوة التي التقهر، مل نعرف هذا املستوى 
من القهر، وهذا املستوى من العوز، وهذا املستوى من العار، 
ان يف زمن يارس عرفات، أو يف زمن غازي كنعان. أي احتالل 

يجثم اآلن عىل ظهورنا؟
وكيف لنا أن نعرث عىل من يرفع الراية، وينفخ يف األبواق، 
ويقرع الطبول، الجتثا هذا االحتالل ؟ ال أحد هناك. »ثورة 

1 ترشين« قرقعة عىل الطناجر.
اذاً، لننتظر القضاء والقدر، أو لنتظر توافقاً دولياً، واقليمياً، 
األمر املستبعد كلياً يف الوقت الحارض، عىل هوية القوة التي 
ستحملنا اىل وثيقة طائف أخرى، أي اىل فضيحة دستورية، 
وفضيحة سياسية، أخرى، وتضعنا، ثانية، يف مهب الحرائق.

قلنــا حرب الحقائــب لكأنها حرب طــروادة . جرناالت 
»الفانتازيا« اللبنانية أم زبانية  »الرتاجيديا« اللبنانية ؟ فارق 
شاســع بني »الفانتازيا« و«الرتاجيديــا«، حتى اذا ما دقت 
ساعة القيامة، وظهر الدخان األبيض يف القرص، ماذا يكن 
أن يتغر اذا كان الــوزراء الدمى، ومبنطق املحاصصة و.... 

التفاهة ؟
ال يكن للجمهورية الثالثة أن تولد، ولو من الخارصة، عىل 
أيدي أصحاب األيدي الخشبية، وأصحاب األدمغة الخشبية 
. مل نعد شــيئاً يف يوميات العامل . واشنطن تبعث بروبرت 
مايل، الديبلومايس املحنك، اىل موســكو وباريس من أجل 
اقناع آيات الله بالعــودة اىل مفاوضات فيينا . هذا ما يثر 
عصبية زعيم سيايس، صديق لواشنطن، ليسأل » أال نستحق 

«؟  نحن مبعوثاً أمركياً ولو مبواصفات... غوار الطو
ال دولة يف لبنان، اذا تســنى لكم أن تقرأوا ما يكتب يف 
الصحــف الغربية الكربى. هؤالء العالقون يف الســلطة، 
اذا كان هناك من أثر للســلطة )يف زحلة ال وجود لنســخ 
ة يف البقــاع من يدعو اىل اقامة  عن اخراجات القيد، و
دولة مستقلة(. ليسوا أكرث من أوان فارغة، أطباق فارغة، 

بقرقعتها اليومية عىل الشاشات. 
خبــر يف صندوق النقد الدويل ضحــك كثراً حني قيل 
له ان رصاع الحقائب بني رئيــس الجمهورية، ومن وراءه، 
والرئيس املكلف، ومــن وراءه، يتمحور حول من  يتفاوض 
مع الصندوق. قال »رشوطنا، وحلولنــا جاهزة، وال داعي 
للمفاوضات من أجل امل يف اضاعة الوقت. وال أعتقد أنه 
تلك  سيكون باستطاعتنا تعويم الطبقة السياسية ألننا ال 

!! » صالحيات احياء املو
هذا الكالم الذي يعكس واقع الحال، ويظهر اىل أي مدى 
أولياء أمرنا منفصلون عن الواقع، يعني أننا ســنكون تحت 
ء هناك يدعى  الوصاية األبدية لصندوق النقد الدويل. ال 
ء هناك يدعى رئيس الحكومة.  رئيس الجمهورية، وال 
مبعنى آخر دولة كريستالينا جورجيفا ال دولة هرني غورو.

حرب طروادة عندنا بصهيل السالحف ال بصهيل الخيول. 
»فانتازيا« لبنانية أم »تراجيديا« لبنانية؟  هذه هي املسألة يا 

سيديت املركيزة...!

بوال مراد

اليوم:  الكثرين  يؤرق  بارز  ســؤال واحد 
ملاذا نجح نجيب ميقايت مبا فشــل به سعد 
الحريري؟ ســؤال قد يجــد البعض له ألف 
جواب وجــواب، فيام يعتــرب البعض اآلخر 
ان الجواب واحد هــو ان رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون مل يكن يريد الحريري 
بعدمــا اعترب انــه مل يبادله الوفــاء الذي 
اظهره خــالل محنته يف اململكــة العربية 
الســعودية ، كام بعد تحــّول الخالف بينه 
وبــني رئيس »التيار الوطنــي الحر« جربان 
ليس نجيب  باسيل اىل خالف شخ حاد. 
ميقايت الشــخصية املفضلة للرئيس ميشال 
عون، ومل يكن متحمســا كام جربان باسيل 
»نادي  من  رئيس  اي  ان  العتبارهام  لتكليفه 
الســابقني« ســيعمد  الحكومات  ســاء  ر
لتنفيذ اجندة هذا »النادي« التي تقوم بشكل 
وخططهام  مشاريعهام  عرقلة  عىل  اسايس 
التصدي الي  العهد، واالهم  آلخر ســنة من 
محاولة العادة تعويه قبل اشــهر معدودة 

 . النيا االستحقاق  عىل موعد 
الكثر  االحوال، ســُيقال ويكتب  عىل كل 
عن عالقــة عون- ميقايت وعــن امتدادها 
ان ما يجب  اال  لعالقة ميقــايت- باســيل، 
التوقف عنده عشــية انجاز عملية التشكيل 
بعــد طــول انتظار هــو كيفيــة انعكاس 
بالتأليف عىل مســتقبل  اقله  نجاح ميقايت 

السيايس.  الحريري 

نفســه  اعلن  الذي  »املســتقبل«  فرئيس 
مرشــحا وحيــدا لرئاســة الحكومة، كان 
الحكومي  اي  ال اىل  للعودة  »مســتقتال« 
قبل االســتحقاق النيا الغــراء منارصيه 
ببعــض الخدمات بعدما بات يفتقر بشــدة 
اي  بغيــاب  خاصــة   ، االنتخــا للــامل 
دعــم خارجي كان يشــكل الســند له يف 

السابقة.  االستحقاقات 
هو  الحكومة،  ميقايت  تشكيل  ومع  اليوم 
الذي بخالف الحريــري ال يفتقد املال، لكنه 
لطاملا كان حريصا عــىل عدم توزيعه يينا 
اعداد منارصيه،  ما  كان يحد من  ويســارا 
يبــدو وضع الحريري اصعــب من اي وقت 
، خاصة وان رئيــس »العزم« وّجه له  م
رضبة قاســية يف انتخابــات العام 2018 
وبالرغم  طرابلس،  الشامل  عاصمة  بتزعمه 
وبة الظهار نفسه داعام  من مســاعيه الد
مليقايت ومؤيدا لعملية تكليفه، اال ان منطق 
بينه وبني  الحريري  بــأن  يقول  االمور كان 
نفسه كان يتمنى فشــله مبهمته  يعود 
الــدور اليه، وقد ظهر ذلــك جليا بتصاريح 
نــواب وقياديي »املســتقبل« الذيــن كانوا 
يتوقعون باســتمرار اعتــذار ميقايت، وان 
كانوا يحّملون »الثنايئ« عون- باسيل كامل 

التشكيل.  بعرقلة  املسؤوليات 
اليوم ومع انجاز رئيــس »العزم »مهمته 
بنجــاح، يفــرتض ان يجلــس الحريــري 
ومستشــاروه والفريق املقــرب منه لبحث 
املقبلــة. فهل  للمرحلــة  خطــة عملهــم 

يستمرون بدعم ميقايت ام ينقلبون 
عرقلة  عــىل  يعملون  هــل  عليه؟ 
عمل حكومته من تحت الطاولة ام 
يشنون هجوما كبرا بوجهها علنا، 
كلها خيارات  انتخابيا؟  يخدمهم  ما 
يفــرتض ان تبحث بكثر من التأن، 
خاصة وانه عىل حد تعبر مصادر 
سياســية مطلعــة، فــان مصر 
مهددا  بات  السياسية«  »الحريرية 
اكرث مــن اي وقت مــ بغياب 

والداخلية.  االقليمية  الحاضنتني 
وتضيــف املصــادر »:بعد تحّول 
حاضن  مــن  الســعودي  الــدور 
اىل  االبوة  لحد  للحريــري  بالكامل 
معاد له ورافــع للفيتوات بوجهه، 
الدويل  االهتامم  تــال  مع  كام 
الفرنيس   - االمــر وبخاصــة 
»الحريرية  لوريــث  يبقــى  ال  به، 
السني  الشــارع  اال  السياســية« 
الحقيقي  البديل  بغياب  عليه  ليعول 
القادر عىل اجتذاب هذا الشارع. اال 

ان غياب االدوات وحتى الخــطاب الجتذاب 
هــذا الشــارع املنهك كغره من الشــوارع 
الطائفية بتأمــني القوت اليومي ومقومات 
العيش، يجعل مهمة »املســتقبل«، رئيســا 
تراجعا مدويا  يرجــح  ما  وتيارا صعبة جدا 
ما  النيابية،  كتلته  يف شــعبيته ويف حجم 
قد يجعله يســعى جاهدا، كام كتل واحزاب 
اخــرى، لتمديد والية املجلــس الحايل بأي 

ي  طريقة مــن الطرق، خاصــة ان ما ي
ي عىل قسم كبر من  عىل »املســتقبل« ي

االحزاب االخرى«.
ني سّجله ميقايت يف مرمى  اذا هو هدف 
الحريري، فهل تثبت االيام انه وضع املسامر 
السياســية«  »الحريرية  االخر يف نعــش 
هدفا  ســّجل  قد  يكون  متامــا  بالعكس  ام 
واندلــــعت  حكومته  فشلت  اذا  مرماه  يف 

بوجهها!؟ جديدة  شعبية  انتفاضة 

ــري ــري ــح ــاً فـــي مـــرمـــى ال ــن ــي ــم ـــل هـــدفـــاً  ّ ــي يُـــســـ ــات ــق ــي م
الــســيــاســيــة« ؟ لــســقــو »الــحــريــريــة  ــعــّد العكسي  ال بـــدأ  هــل 

بعــد 14 جولة من املفاوضات، وقــع رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون بعد ظهر امس يف قرص بعبدا ورئيس 
الحكومة  نجيب ميقايت، مرســوم تشكيل  الوزراء  مجلس 

24 وزيرا.  التي تضم  الجديدة 
وكان الرئيس عون استقبل عند الساعة الواحدة والنصف 
بعد الظهــر الرئيس ميقايت يف قــرص بعبدا، وعرض معه 
آخر االتصاالت ومسار عملية وتشــكيل الحكومة، قبل ان 
ينضم اليهام عند الســاعة الثانية بعد الظهر رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، فيام استدعي يف وقت الحق االمني العام 
ملجلس الــوزراء القايض محمود مكيــة الذي توىل تالوة 

املراسيم. 

{ بري {

وعند الســاعة الثانية والثلث، غــادر الرئيس بري القرص 
الجمهوري، واكتفى بالقــول للصحافيني: »من اآلن فصاعدا، 

حي عىل خر العمل«. 

{ ميقايت تعّهد بإجراء
االنتخابات يف موعدها  {

وبعد تالوة املراســيم، تحد ميقايت اىل الصحافيني فقال: 
»لقد م عىل استقالة الحكومة السابقة 13 شهرا، وبهذه 
املناســبة أتوجه بالتحية اىل الرئيس دياب عــىل ما قام به 
خالل املرحلة الســابقة وما تخللها من صعوبات. عادة رئيس 
الحكومة يتلو، بعد تشــكيل الحكومة، بيانا مكتوبا يحدد فيه 
سياسة حكومته وتوجهها، ولكن اليوم الوضع استثنايئ وانا 

ساقول كلمة من القلب«.
اضاف »من منا ال يعــرف الوضع وحال البلد. وكام يقال 
ير يعــرف الحالة. اليل  الكبــر والصغر واملقمــط بال
يــر الذي تخترص له والدتــه جرعات الحليب  مقمط بال
من خمــس اىل ثال جرعات ألن حليــب االطفال مفقود. 
الصغر الذي يســأل والده هل ســنذهب اىل املدرسة أم ال. 
الصغر الذي يقول لوالــده ابن عمي هاجر وجراننا كذلك، 
فلامذا ال نرتك البلد نحن ايضا. االب يسكت ألن العني بصرة 
واليد قصرة، واذا كان يلك تحويشــة العمر واودعها يف 
املــرصف فهو ال يســتطيع الترصف بهــا، واذا كان يكنه 
الحصــول عىل جزء من راتبه، فهذا ال يشــكل 10 يف املئة 

قبل سنة«.  عليه  كان  مام 
وتابع: »االم حد وال حرج عنهــا، اذا كان ابنها الكبر 
الدمعــة بعينها وهي غــر قادرة عىل  البلــد، تكون  ترك 
رشاء حبــة بانادول، ألنه غر متوافر. هــذا الواقع نعرفه 
جميعا ونشــعر به. الوضــع صعب جدا، ولكــن معالجته 
غر مســتحيلة اذا تضامنا نحن اللبنانيني وشــبكنا ايادينا 

 . » ببعضها

»بالتعاون  انــه  اىل  ولفت 
مــع فخامة الرئيس شــكلنا 
حكومــة، اســتغرق اعدادها 
والكــامل  الوقــت،  بعــض 
كــد لكم اننا  للــه، ولكنني ا
يدا  يعمل  عمل  فريق  نشــكل 
واليأس،  االحبا  ملنع  واحدة 
وســنعمل بأمل وعــزم. هذا 
مــا اعدكم بــه اليــوم، ولن 
نوفر ثانية اال وســنتصل بكل 
نستطيع  الدولية   الهيئات 
الحياة  امــور  ابســط  تأمني 
سنعمل  اساسية.  صارت  التي 
الوطن  لــكل  اننا  وفق مبــدأ 
وليس لفئــة ضد اخرى، وفق 
الوطني  الوفاق  وثيقة  احكام 

والدســتور اللبنــاين والقوانني املرعية االجــراء. لن اترك 
فرصــة متاحة اال وســاعمل بها عىل قرع ابــواب العامل 
، ونحــن بحاجة اىل العامل العر واىل اعادة وصل  العر
ء بني العامل  ما انقطع، مع انني متأكد انــه لن ينقطع 
العامل وهو فخور  العر ولبنــان. لبنان ينتمي اىل هــذا 
باخوانه واشــقائه، وهم لن يرتكوه ابــدا. وآمل ان تتمكن 
اليه  الحكومة مــن النهوض بالبلــد، وتحقيق مــا يصبو 
الناس، وعىل االقل وقف االنهيــار الحاصل لنعيد لبنان اىل 
الله. وختاما أقول »ر أدخلني مدخل  عزه وازدهاره باذن 
صدق وأخرجني مخرج صدق« والله باذنه تعاىل ســيكون 

معي«.

{ عون: العالقة مع سوريا حتمّية {
ثم كان للرئيس عون دردشــة مع الصحافيني املعتمدين يف 
قرص بعبــدا، حيث اطلع عىل احوالهم وأجاب عن اســئلتهم، 
فاعترب ان الحكومة »احســن ما يكن التوصــل اليه، وانها 
ا همومنا تكمن يف أولوية حل مشــاكل  قادرة عىل العمل، ا
الناس الحالية، وعلينا مسؤوليات كبرة وعلينا العمل لنتطور 

وللخروج من االزمة الحالية التي وضعتنا يف املهوار«. 
ورداً عــام يقــال عن حصولــه عىل الثلــث املعطل يف 
الحكومــة، نفــى الرئيس عون ذلك وقــال: »نحن ال نفكر 
يف هذا االمر، كانت حربا سياســية علينا، واخذنا ما يجب 
اخذه، اما املهم فيكمن يف التوافق يف العمل الذي ســيكون 

للنجاح«.  األول  السبب 
وعن امكان منح تكتل »لبنــان القوي« الثقة للحكومة، 
أوضح الرئيس عون ان »الثقة متنــح لربنامج الحكومة«. 
كــام أوضح ان »األمور الدســتورية ســاهمت يف تأخر 

الدستور وعىل  ولكننا حافظنا عىل  ء،  ال التشكيل بعض 
التقليد املتبع يف التأليف، اىل ان وصلنا اىل التشــكيل. اما 
املشاكل األساســية فســنبدأ يف معالجتها واهمها هموم 
الناس لناحية البنزين واملــازوت والخبز... وكل ما اورثتنا 
إياها املصائب التي رضبت لبنان. وعلينا اال نن ان نتائج 
الحكم السيىء عىل مدى 30 سنة كانت مرتاكمة، واضيفت 
اليهــا املصائب الكــربى التي حلت بهــذا البلد، إضافة اىل 

وانفجار مرفأ بروت...«.  اإلرضابات ووباء كورونا 
الــذي عا منه  الرئيس عــون اىل ان »الحصار  ولفت 
لبنــان كان كحرب، حيث فرض حصار مايل بســبب حزب 
الله، وما تســببت به الحرب الســورية من مشــاكل عىل 
اليه  الحيوية بالنســبة  أبعدته عن محيطه واملنطقة  لبنان 

العربية«.  الدول  اتجاه  يف 
وعن العالقة مع ســوريا، اعترب الرئيس عون ان »ســر 
االحــدا الطبيعية يحتم عودة العالقات مع ســوريا، وان 
ال احد يســر اىل الخلف بل اىل االمام والسلم امامنا وليس 

 .» خلفنا
وعن مســألة لبنان واســتعامله عبارة »جهنم«، أوضح 
الرئيس عون انه ايسء تفســر مــا كان قاله يف املايض، 
»امــا عن جهل او عن قصــد، الن الكلمة أتت يف حينه ردأ 
: اىل جهنم، وقد  »اين ســنصل؟« فكان جوا عىل سؤال 
الهوة  الوضع بالفعل. ولكننا ســنخرج من هــذه  عشــنا 
الكبرة ونحل املشــاكل«، مجددا »مــا كان وعد به لجهة 
أحدا فرق يف الســنة األخرة مــن واليتي، وقد رسنا يف 

منه«. وسنخرج  املهوار 
وعن انخفاض ســعر رصف الدوالر، رأى الرئيس عون ان 
اللبناين  النقد  »النقد نفد لدى الصيارفة وعليهم اســتقدام 

.» ليكملوا

لــــــ امُلعّطل ذ ال عــــــون : أحســــــن ما تّم التوصــــــل إليه وســــــنخر من جهّنــــــم.. ولم 
نقاذ ــــــات الدولّيــــــة ل ميقاتــــــي : »اللــــــي بــــــدو يعّطل يطلع بــــــّرا« ســــــأتواصل مع الهي
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ــأ بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ــ ــن ديــــــــا هــ
ــون ومــيــقــاتــي ــ ــن ع ــن مـ ــي ــصــال ــقــى ات ــل وت

تلقى الرئيس حسان دياب اتصاال هاتفيا من رئيس الجمهورية 
العامد ميشال عون، شكره فيه عىل التعاون يف املرحلة املاضية. 
كام تلقى دياب اتصاال من رئيــس الحكومة نجيب ميقايت 

للتنويه بالجهد الذي بذله، ومتنى له الرئيس دياب التوفيق.
وصدر عن الرئيس حسان دياب البيان اآليت: »أهن اللبنانيني 
بتشكيل الحكومة الجديدة، وأمتنى لها النجاح يف املهمة التي 
ســتتصدى لها. وأمتنى للرئيس نجيب ميقايت التوفيـــق يف 
مهـمته الصـعبة لوضع لبنان عىل سـكة االنقاذ، خصوصا أن 

األزمة عميقة جدا وتحتاج إىل تضافر جهود كل املخلصني«.

ــول  ــ ــ ــــــــارجــــــــيــــــــة حـ دعـــــــــــــــــــوات 
ــة ــي ــال ــح ــان مــــن أزمــــتــــه ال ــنـ ــبـ إنــــقــــاذ لـ

توالت ردود الفعل الدولية املُرحبة، بتشكيل حكومة جديدة يف 
لبنان برئاســة الرئيس نجيب ميقايت، إذ توحدت الدعوات حول 

رضورة إنقاذ البالد من األزمة الحالية وتنفيذ اإلصالحات.
 قال مســؤول الشــؤون الخارجية يف االتحاد األورو 
جوزيب بوريــل، يف ترصيح: »تشــكيل الحكومة هو مفتاح 
معالجة األزمــات االقتصادية واملاليــة واالجتامعية الحالية، 

وتنفيذ اإلصالحات التي طال انتظارها«.
 متنت نائبة املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان منسقة 
الشــؤون اإلنسانية نجاة رشــدي يف ترصيح لها عىل مواقع 
التواصل اإلجتامعي، للحكومة »كل النجاح والتوفيق يف مهامها 
الرئيسية يف سبيل إعادة البناء بشــكل أفضل من خالل تبني 

إصالحات عاجلة«. 
 قالت املنسقة الخاصة لالمم املتحدة لشؤون  لبنان جوانا 
فرونتسكا، يف ترصيح »هناك حاجة لخطوات رسيعة من أجل 
املصلحة العامة لبدء اإلصالحــات والتحضر لالنتخابات يف 

موعدها«.
 أشــارت وزارة الخارجية املرصية إىل أنه »ال بد من إفساح 
املجال أمام الحكومة الجديدة لتحقيق أهدافها وإخراج لبنان من 

أزمته وفقاً لصالحياتها الدستورية«.

هيام عيد

ســاعات معدودة من البحث املاراتوين، ولو بالواسطة، بني 
رئييس الجمهورية ميشــال عون والحكومة نجيب ميقايت، 
كانت كافية لوضع اللمســات األخرة عــىل الحكومة التي 
أُعلن عنها ظهر أمس، فارتســم مع هذا اإلعالن مشهد جديد 
من دون أن تكون معامله مطمئنة أو مقلقة، بحســب أوسا 
سياسية واسعة اإلطالع، مل تقرأ يف التسوية السياسية التي 
تحّققت، سوى ضياع أكيد لكل فرص اإلنقاذ من خالل حكومة 
اختصاصيني أو »حكومة مهّمة«، وفق ما كانت قد نّصت عليه 
مبادرة الرئيس الفرنيس إيانويل ماكرون، منذ أكرث من عام. 
وبرأي هذه األوسا فإن معامل القلق تجاه املرحلة املقبلة، قد 
عّززها إعالن ميقايت عن خطوة رفع الدعم، وبشكل رسمي، 
تزامناً مع إنجاز اإلســتحقاق الحكومي، ففتــح بذلك الباب 
واسعاً أمام كل سيناريوهات »ما بعد رفع الدعم«، والتي يجري 

الحديث عنها منذ أشهر.
ومع انقالب املشــهد الحكومي بالكامل، تتحّد األوسا 

نفســها عن مســار طويل من التحّديات ينتظــر الحكومة 
الجديدة، حيث تتوّقع انســحاب التجاذبــات والخالفات التي 
ُسّجلت إبّان املباحثات لتأليف الحكومة، عىل األجندة الوزارية 
املُقبلة، وبالتايل، منــا الغموض وانعدام الثقة بالقدرة عىل 
إحدا الصدمة اإليجابية املطلوبــة، يّثالن اإلمتحان األول 
واألسايس للفريق الوزاري، كام أســامه ميقايت، وذلك، مع 
، وستواجه  العلم أن الحكومة التي ستمثل أمام املجلس النيا
بشــكل مبارش هذا الواقع، وهو ما ســينعكس عىل طبيعة 
وفاعليــة عملها، وبالتــايل إنجازاتها يف املرحلــة الزمنية 

القصرة الفاصلة عن اإلنتخابات النيابية املُقبلة.
وتفيد األوسا الواسعة اإلطالع، أن تشكيل الحكومة عىل 
قاعدة التوافق الســيايس وتوزيع »الحصص« عىل األطراف 
السياســية املكّونة للغالبية النيابية، هو مبثابة املؤرّش عىل 
أن أي خالف أو تباين بني هذه املكّونات، سرتّد بشكل مبارش 
عــىل امللفات املطروحــة أمامها، وأبرزها امللفــات الحيوية 
املرتبطة بالقطاعات األساسية، كالطاقة يف الدرجة األوىل، 
وعىل سبيل املثال فقط وليس الحرص. وبالتايل، فإن أكرث ما 

تتخّوف منه هذه األوسا هو أن يحول واقع الرتّقب والرتّصد 
مبا ســُتقدم عليه الحكومة، دون متكينها من تنفيذ الربنامج 
الذي تحّد عنه باقتضاب ميقايت يف قرص بعبدا غداة توقيع 

مراسيم الحكومة الجديدة.
والثابت اليــوم، ومع انطالقة الحكومــة الرابعة مليقايت 
واملعّدلــة من حكومــة اختصاصيني اىل حكومــة »تكنو- 
سياسية«، كام تُضيف األوســا نفسها، هو أن الرتكيزعىل 
إعادة بناء مــا تقدم من ثقة لدى الرأي العام كام لدى املجلس 
النيــا يف الداخل ولدى عواصم القــرار العربية والغربية، 
ال يــزال التحدي األول، وهو ســيتمثل بالدرجة األوىل بوقف 
اإلنهيار الذي شارفت عليه كل القطاعات الحيوية يف البالد، 
والتي باتت تستلزم خطة إنقاذ أستثنائية، تحول دون اإلجهاز 
عــىل الواقع اإلجتامعي للمواطــن ويف كل املناطق عىل حد 
سواء، نتيجة املعاناة الواحدة  والحاجة اىل املقومات الحياتية 
األساسية، مع العلم أن هذه املعاناة سوف تتفاقم مع خطوة 
رفع الدعم املرتقبة خالل االيام املقبلة والتي اســتهّل ميقايت 

كلمته اىل اللبنانيني باالمس.

ــة مـــيـــقـــاتـــي بــالــنــســخــة »املــــعــــّدلــــة«؟ ــومـ ــكـ هــــل مــــن أمـــــل أمـــــــا حـ

را داال و كيلة             ال الت ل ا ا ق ا م بر ومي و مجت

ير العمل« ن فصاعداً »حي على  بري : من ا

ــــــات بعــــــد 4 جولــــــة مــــــن املفاو الـــــــ 24 وزيــــــراً  ُولــــــدت حكومــــــة  يــــــراً  ا  ....

كيل    دور مراسي الت د  ت ب ا يل كل مي

را داال و                
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ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
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تمخض السلطة فولدت فأراً
فؤاد ابو زيد

احرتامنا  كامــل  مع 
الحكومة  رئيس  لدموع 
ولوزراء  ميقايت،  نجيب 
ألتي  الجديدة  الحكومة 
رئيس  من  كل  تقاسمها 
الحر،  الوطنــي  التيار 
الشــيعي،  والثنــايئ 
ميقــايت،  ونجيــب 
فيها  فريق  ويلــك كل 
ثلثــا معطــال، قــادر 
داخل  اســتعامله  عىل 

 ّ مجلس الوزراء ســاعة يشاء، مبعنى ان جلسات  »د
واعرصي«  ســتبدأ انطالقا من البيان الوزاري، واآليت 
قريــب، ومبا أن الحكومة ولــدت مبخاض املحاصصة 
املكشــوفة، لن يكون لهــا فاعلية يف خــالل عمرها 
القصر ســوى مبا تجود به الدول الصديقة التي تنتظر 
بفار الصرب تشــكيل حكومة، حتــى ولو كانت  »من 
قريبو«  ألن وجود حكومة افضل من عدمه ولو كانت  

»فأرا«.
***

الســلطة التــي أرّصت عــىل تحقيــق مصالحهــا 
انتقاء الحقائب  الشخصية يف توزير املحاســيب ويف 
من  الثامنية  االشــهر  يف  سرتكز  الدســمة،  الوزارية 
عمر هذا الحكومة عىل أخراج ســيناريو جديد لتضمن 
مصالحهــا يف االنتخابات النيابية املقبلة والســيطرة 
مجــددا عىل مجلــس النواب الذي ســيكون له رشف 
انتخاب رئيس جديد يكمل سياسة االنحياز اىل معسكر 
دول حلف  »الصمود والتصدي«، بدال من انتشــال لبنان 
من  »براثــن جهنم«، واعادته  عــىل االقل اىل ما كان 

والستينات. الخمسينات  يف  عليه 
***

عىل الرغم من تعب الشــعب ووضعه املأســاوي، مل 
تلق هذه الحكومــة ترحيبا لديه، ألنه ينفخ الل بعدما 
أحرقه الحليــب، لكنه مع ذلك يرى أن أي حكومة تبقى 
افضل من حكومة حســان دياب التي تتحمل مسؤولية 
العديد من املصائب التي لحقت بالشــعب،واذا كان من 
نصيحة تســدى لرئيس الحكومــة نجيب ميقايت فهي 
ان يضــع ماضيه خلف ظهره ويحاول ان يعمل شــيئا 

لوطنه.

تحت املبضع

ــــــات بعــــــد 4 جولــــــة مــــــن املفاو الـــــــ 24 وزيــــــراً  ُولــــــدت حكومــــــة  يــــــراً  ا  ....

ام ادة ال   س

ا الحل  

ا  الدي   

ر  جو ال

د وسا مر  مح

 امني سال

  جور كال

كتور الحجار   

بي را ا  

ا الحا ح  

ا م مي جي  د   مح

ي د الل بو ح   

  موريس سلي

كيا   جور بو

يا  وليد 

ية   ح

   خور

جال ريا   

ا مولو   ب

ف بري  م

رداح   جور ال

  يوس الخليل

ار   وليد 

ا ياسني  

ــدد ــ ــ ــ ــا الــــــــــــــوزرا ال ــ ــ ــم ــ ــ أس
محمد نجيب عزمي ميقايت رئيسا ملجلس 

الوزراء

سعادة الشامي نائبا لرئيس مجلس الوزراء

للخارجية  اللــه بو حبيــب وزيــرا  عبد 

واملغرتبني

والتعليم  للرتبيــة  وزيرا  الحلبــي  عباس 

العايل

جورج القرداحي وزيرا لالعالم

هرني خوري وزيرا للعدل

جورج كالس وزيرا للشباب والرياضة

موريس سليم وزيرا للدفاع الوطني

عصام رشف الدين وزيرا للمهجرين

يوسف الخليل وزيرا للاملية

نجال ريا وزير دولة لشــؤون التنمية 

االدارية

هكتور الحجار وزيرا للشؤون اإلجتامعية

وزيرا  بوشــكيان  بجورج  املعروف  كورك 

للصناعة

جوين القرم وزيرا لالتصاالت

وليد نصار وزيرا للسياحة

بسام مولوي وزيرا للداخلية والبلديات

فراس األبيض وزيرا للصحة العامة

وليد فياض وزيرا للطاقة واملياه

محمد وسام مرت وزيرا للثقافة

نارص ياسني وزيرا للبيئة

مصطفى برم وزيرا للعمل

عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة

عيل حمية وزيرا لألشغال العامة والنقل

امني سالم وزيرا لالقتصاد والتجارة

ر اإليرانية.. فُولدت حكومة ميقاتي الضغ الخارجي فعل فعله قبل وصول البوا
را لبنان من جهنم العين على بيانها الوزاري األسبو املقبل.. وانطاقة عملها إل

دوليل بشعالين

وأخــراً تصاعد الدخــان األبيض من قــرص بعبدا وُولدت 
حكومة الرئيس نجيب ميقايت، بعد شهر ونصف عىل تكليفه 
تشكيلها و14 لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون، وبعد 13 شــهراً بالتامم والكامل عىل استقالة حكومة 
حّسان دياب، وتكليف سفر لبنان يف أملانيا مصطفى أديب، 
ومن ثّم الرئيس األســبق للحكومة ســعد الحريري تشكيل 
الحكومة خالل هذه الفرتة وفشــلهام يف هذا األمر. ومل تأِت 
األســامء الوزارية التي ضّمتها الحكومة التي تألّفت من 24 
وزيراً مفاجئة ألحد، ســيام أنّه كان يجــري التداول بها عرب 
يبات باستثناء اسم وزير  وسائل اإلعالم من خالل بعض الت
االقتصاد والتجارة الذي بقي العقدة األخرة أمام التشــكيل، 
وقد رسا يف نهاية املطاف عىل أمني سالم، فضالً عن حقيبة 
الشؤون اإلجتامعية التي أتت من نصيب هكتور حّجار. وجرى 
كذلك التوافق عىل إضافة اسم السفرة نجال ريا بدالً من 
زوجها السفر بطرس عســاكر الذي كان مطروحاً للتوزير، 
والتي أُســندت اليها حقيبة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، 
واسم الدكتور جورج كالس لوزارة الرتبية والرياضة، وجورج 
بوديكيان للصناعة، ووليد نّصار للسياحة. فيام بقية األسامء 

األخرى أتت، عىل ما كان متوّقعاً.
أوســا ديبلوماســية مواكبة لوالدة الحكومة أكّدت أّن 
الضغط الخارجي ال ســيام من قبل فرنسا والواليات املتحدة 
يــع والدة الحكومة،  األمركية قــد فعل فعله أخراً يف ت
فضالً عن تفاقم الوضع اإلقتصادي واملايل واملعي املرتّدي 
الــذي وصلت اليه البــالد. فالواليات املتحــدة التي فوجئت 
بخطوة حزب الله عن بدء تســير البواخــر املحّملة بالوقود 
من إيران اىل لبنان، وكالم األمني العام للحزب الســّيد حسن 
نرصالله عن أنّه ســُيصبح مساراً اىل حني انتهاء هذه األزمة، 
وكانت رّدة فعلها عرب سفرتها األمركية لدى لبنان دورو 
يع اعتامد الخط العر الستجرار الطاقة من األردن  شيا ت
والغاز من مرص عرب ســوريا اىل لبنــان، بعد رفع إبطها عن 
مفاعيل »قانون قيرص« الذي كانت تفرضه عىل ســوريا وأثّر 
سلباً يف لبنان خالل السنوات املاضية، ضغطت أيضاً لتشكيل 
الحكومة الجديدة. فقد كان أكرث ما تخشــاه أن تنجح خطوة 
حزب الله يف إغراق السوق اللبنانية مباديت البنزين واملازوت، 
وأن يُواصل الحزب هذا املســار ليشــمل احتياجات رضورية 
أخرى، األمر الذي قد يفّك »الحصار« عن الشــعب اللبناين من 

دون الحاجة اىل مساعدة دول الخارج.
يع تشكيل الحكومة ل مُتسك زمام األمور  لهذا جرى ت
، وتســعى اىل إخراج لبنان  بيدها، عىل ما أضافت االوســا

من االنهيــار الحاصل، ومن 
»جهنم« التــي كان يتوّقع أن 
الدعم  رفع  قرار  مع  يشهدها 
واملواد  املحروقات  عن  الكُيل 
ول  والحياتية،  الحيويــة 
تعمل أيضاً عىل تأمني كّل ما 
اللبناين  الشعب  اليه   يحتاج 
من خالل تطبيق اإلصالحات 
الخطّة  وتنفيــذ  املطلوبــة 
إلعادة  اإلنقاذية  االقتصادية 
العجلة االقتصادية اىل دورتها 
الطبيعيــة. وهذا األمر يدخل 
يف باب تنافــس أمركا مع 
إيران عىل مساعدة لبنان، وما 
يهّم الشعب اللبناين هو إعادة 
بلده اىل مــا كان عليه ل 
تتوّقف موجــة الهجرة التي 
تضاعفت بنسبة كبرة خالل 
األشهر األخرة بسبب األزمة 

االقتصادية الخانقة وفقدان املواد والسلع الغذائية واألدوية من 
األسواق بفعل التخزين واالحتكار من قبل بعض التّجار الجشعني.

ورأت األوســا نفســها أّن التوافق قد حصل بني فريقي 
النزاع عىل قاعدة »ال غالب وال مغلوب«، عىل ما يجب أن تكون 
عليه األمور يف لبنان عىل جميع الصعد. ولهذا تحّد ميقايت 
عن أّن »ال ثلث معطل« يف الحكومة، وأّن كّل من يريد التعطيل 
فليذهب اىل بيته، ســيام أن الوضع املتدهور يف البالد مل يعد 

يحتمل ال »التأجيل« وال »التعطيل«. 
وذكرت االوسا بأّن العني إذاً من الداخل والخارج ستكون 
يوم اإلثنني املقبل عىل الجلسة األوىل التي سيعقدها مجلس 
الوزراء يف قرص بعبدا حيث ســيلتقط الصورة التذكارية له 
وســيقوم باختيار اللجنة الوزارية املكلّفــة صياغة البيان 
الوزاري. هــذا البيان الوزاري الذي ســيتضّمن خطّة اإلنقاذ 
االقتصادية التي أقرّتها املبادرة الفرنسية والتي هي كخارطة 
طريق إلخراج لبنان من االنهيار وتحقيق اإلصالحات املطلوبة. 
وأشــارت االوســا اىل أّن املهم اليوم وبعد والدة الحكومة 
انعكاس هذا األمر بشــكل إيجا عىل انخفاض سعر رصف 
1 ألفاً اىل 15 الف لرة  الدوالر يف الســوق الســوداء من نحو 
لبنانية. فهذا الهبو الكبر عقب إعالن مراسيم تشكيل الحكومة 
ا يؤرّش اىل حاجة اللبنانيني اىل حكومة فاعلة قادرة  ّ الجديدة إ
عىل تحسني الوضع االقتصادي رسيعاً بالتعاون والتنسيق مع 
دول الخارج ال ســيام الدول املانحة منها، وعىل التفاوض مع 

صندوق النقد الدويل والبنــك الدويل إلعادة الوضع االقتصادي 
تدريجاً اىل ما كان عليه، عىل األقّل، قبل السنة األخرة من العهد.

ولفتت االوســا اىل أّن تشــكيل الحكومة القى الصدى 
اإليجا لدى دول الخارج كونها تريد اســتعادة الثقة بلبنان 
رسيعاً من خالل الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة 
الجديــدة، كام تأمل يف أن يســتعيد اللبنانيــون هذه الثقة 
بالطبقــة السياســية الحاكمة، وأن يُعــرّبوا عن رأيهم يف 
صناديق اإلقــرتاع ويختاروا ممّثليهم الفعليني يف االنتخابات 
النيابية التي تُطالب الحكومة الحالية بأن تجري يف موعدها 
أي يف 8 ايّار من العام املقبل )2022(. فاملجلس النيا الجديد 
من شــأنه انتخاب الرئيس الجديد للبالد، ولهذا تشّدد عىل أن 

تكون نزيهة وعادلة وشّفافة. 
، إّن حكومة ميقايت التي أتت بعد شــهر  وبرأي االوســا
ونصف من املفاوضــات واالتصاالت واملشــاورات الداخلية 
والخارجيــة متتلك ما تحتــاج اليه من ضامنــات خارجية 
وداخلية للبدء بوضع البالد عىل ســكّة اإلنقاذ، واشارت اىل 
أنّها لن تكون فقط »حكومة إنتخابات«، بل حكومة إنقاذية 
بالدرجة األوىل، ومن ثّم تعمــل عىل مواكبة اإلنتخابات يف 
لبنان ودول الخارج، بحســب املواعيد املحّددة لها يف نيسان 
. ولفتت اىل أنّه عليه أن تُقّرر  املقبل وفقاً للقانــون االنتخا
يف وقت الحق، وفق أي قانون انتخا سُتجري االنتخابات، 
وإذا ما كانت ســتعتمد القانون الحايل أم ســتقوم ببعض 

التعديالت عليه، إذا ما كان الوقت يسمح لها بذلك.

را داال و كيل               و يوق مراسي الت

مضمونة ــقــة«  الــ و  ...» »هــــاد وزراي  بيان 
ــة ــ ــي ــ ــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــان« و ــ ــن ــ ــب ــ »حـــــيـــــاد ل
ــنـــه  الــــــدفــــــاعــــــيــــــة« ســــتــــغــــيــــبــــان عـ

رزق صونيا 

ّ ما يقارب ال 11 شــهراً عىل  بعد م
مهمة تشــكيل الحكومــة، داخل جدران 
قرص بعبدا وخارجه، مع ما رافق ذلك من 
التي  التناحرات  بســبب   ، وهبو  صعود 
التــي قام بها   14 ال  الزيارات  شــهدتها 
الرئيس املكلــف نجيب ميقايت، مع رئيس 
»طلعات  مع   عون،  ميشــال  الجمهورية 
الســعيدة  الخامتة  اتت  يومية،  ونزالت«  
»يوم  وغداً  إنتظــار،  طول  بعد  امس  يوم 
آخر« يجب ان يحمل يف طياته سياســات 
اي  ال التوافق اىل  اخرى مغايرة، تعيــد 
واىل جلســات الحكومة، لكن بالتأكيد لن 
تنهي االزمات التي تحتاج اىل وقت طويل، 
امام  املنتظرة  الطوابر  مشاهد  ستبقى  اذ 
لكن  حالها،  عــىل  املحروقات  محطــات 
اىل  أضف  يوماً،  تخــف  بأن  اكرب  امل  مع 
ذلك طوابر من نــوع آخر، داخل محالت 
دوالراتهم،  املواطنــني  لبيــع  الصرفــة 
التي ســارع ســعرها اىل الهبــو قبل 
املناطق  يف  خصوصاً  التشــكيلة،  اعالن 
البقاعيــة، مــام يعنــي  اّن  اوىل بوادر 
لدى  ارتياحاً  انتجــت  الحكومة  تشــكيل 
املواطنــني، مع امل ولو بســيط  بإمكان 

االيجابية. نحو  وتحويله  الوضع  ضبط 
اّن  ة مصادر سياسية تؤكد  اىل ذلك، 
البيان الــوزاري املرتقب، لن يكون مطّوقاً 
يصعــب  مطالــب  او  رشو  بسلســلة 
التشــكيلة تبــدو نوعاً ما  تنفيذها، الن ّ 
ل الذي  من لون ســيايس واحــد، والتفا
تشــعر به بعض االطراف املشــاركة، قد 
يشــوبه الحذر قليالً ، لكن  البيان املرتقب 
لن يكون عىل شــاكلة بيانات الحكومات 
اطرافاً  تحــوي  كانت  التــي  الســابقة، 
البيان الوزاري  معارضة ، وتتسّبب بوضع 
تدور  كانت  اذ  الخالفــات،  إطــار  ضمن 
حول كلمــة واحدة، واحيانــاً عىل حرف 
لوال  بالحكومة،  مراراً  يطيح  ان  كاد  واحد 
املنقذة  الزوايا  تدوير  مبهمة  اإلســتعانة 
ــة للمســؤولني اللبنانيــني، والتي  الدا
الدرب  اىل  االمر  نهاية  يف  توصلهم  كانت 

املفتوح. 
الحكومة  بــأّن  املذكورة  املصادر  ورأت 
أمام  نفســها  تجد  ولن  بســالم،  ستعرب 
يحصــل  كان  كــام  تحّديــات،  جملــة 
لبنان  ابرزها مســألة حياد  سابقاً، وكان 
واالســرتاتيجية الدفاعيــة، لكــن اليوم 
الكل ســيتفادى هاتني املسألتني، يف ظل 
واالنهيارات  الصعبة  املصريــة  االوضاع 
املتتاليــة، التــي ادخلــت البــالد ضمن 
إنهاء  تتطلــب  اخرى،  سياســية  مرحلة 
تلك الخالفات خــالل فرتة زمنية محدّدة، 
وهي تنص بحســب الدســتور عىل مهلة 

مجلس  من  الحكومة  لتتقّدم  يوماً،  ثالثني 
النــواب ببيانها الــوزاري، اي من تاريخ 
يشكل  سوف  ما  تشكيلها،  مرسوم  صدور 

الجديدة. الحكومة  لسياسة  امتحاناً 
قريباً  األنظار  تتجــه  الوضع  هذا  إزاء   
اىل هذا املرشوع ، يف ظل معلومات تؤكد 
أن البيان ســيكون مدروســاً ومقتضباً ، 
مبا معناه ان اعتــامد مبدأ املخترص املفيد 
الوزارية،  الســاحة  دوره عىل  ســيؤدي 
الن املرحلة تتطلــب تنظيم االختالف، اي 
االجواء،  توتــر  إبعاد كل ما من شــأنه 
وسط التشــديد عىل موافقة الجميع عىل 
تضمــني البيان ما يريض الجميع، عىل ان 
الثقة حتى من قبل »تكتل  الحكومة  تنال  
لبنــان القوي« بحســب ما وعــد رئيس 
باســيل  جربان  الحر«  الوطني  التيــار   «

التشكيلة.  وضع  يف  االكرب  املساهم 
ورأت املصادر اّن  امــام هذه الحكومة 
املتطلبات  تأمني  ابرزها  مصرية،  مهامت 
الدوالر  سعر  وضبط  املعيشية،  ورية  ال
االساســية  وريات   ال وتأمني  املخيف، 
ومحروقات  وإستشــفاء  ادويــة  مــن 
وكهربــاء وميــاه ، واىل مــا هنالك من 
االســتقرار  فرض  مع  للمواطن  حقــوق 
األجواء  تأمني  البلد، فضالً عن  واالمن يف 
يف  النيابية  االنتخابــات  الجراء  الالزمة 
موعدها الدســتوري يف ايــار من العام 
سيايس  أمان  شــبكة  وتشــكيل   ،2022

إلجرائها.
حكومــة  اّن  اىل  املصــادر  واشــارت 
ميقايت التي دخل الوســطاء عىل خطها، 
وخارجية،  داخليــة  عدة  اتجاهــات  من 
ســاهم  الذي  الفرنيس  الجانب  خصوصاً 
يف ضبط الخالفات، سيعمل عىل مساعدة 
لبنــان من خالل مؤمتــر الدعم الدويل ، 
الذي نظّمتــه باريس واألمم املتحدة ، يف 
3 مليون  0 بتقديم نحو  املايض ووعد  آب 
يــورو كمســاعدات ، رش ان تتشــكل 
حكومة انقــاذ فاعلة وقادرة عىل تحقيق 
االصالحات، وهــذا يعني اّن امام حكومة 
ميقايت مهمة صعبة، وعد رئيســها ببدء 
العمل إلنقاذ  البلــد  عرب فريق متجانس، 
ويف حــال تحقق هذا الوعــد، فالنتيجة 
لبنان  لصالــح  جــداً  ايجابية  ســتكون 
واللبنانيــني، خصوصاً بعــد وعد الرئيس 
الفرنيس ايانويــل ماكرون، بأّن املؤمتر 
ملســاعدة  عملية  خطوات  ايضاً  ســيتخذ 
األشــهر  يف  تخّصص  ان  عىل  اللبنانيني، 
100 مليون يــورو، كدعم  املقبلــة مبل 
قطاعات  يف  اللبنــاين،  للشــعب  مبارش 
الغذائية  واملســاعدات  والرتبية  التعليــم 
اىل  الرئيس ماكرون  لفت   والصحية، كام 
ان بالده ستســاهم ايضاً يف إعادة اعامر 

بروت. مرفأ 



4
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

السبت 11 أيلول 2021

املال  لجنــة  رئيــس  أكد 
واملوازنــة النيابيــة النائب  

أن  كنعــان،  إبراهيــم 
التي  األساســية  »املشكلة 
حصلــت بــني لجنــة املال 
الرئيس   وحكومة  واملوازنة 

حســان دياب  عنــد نقا 
الخطــة التصحيحيــة التي 
وضعتهــا كانت حول مصر 
والخالف  املودعــني   ودائع  
لخسائر  ا كل  يلهم  تحم حول 
لية  بعم ائعهم  ود وشــطب 
هــركات واســعة، ومــن 
مع   اللجنة  تقبــل  لــن  هنا 

املصــارف  و« مرصف لبنان« 
مــا مل تقبله مــع حكومة 
ولية  ؤ ـ ـ س م مها  وأما دياب، 
دســتورية حقوقيــة تجاه 
املودعــني لناحية حامية ما 
تبقــى من الودائــع والحد 

من الخســائر بالنســبة لقيمة الودائع بالدوالر  املرصيف 
باملقارنة مع ســعر ســحبها باللرة اللبنانية، فيام دوالر 

الـ20 الف لرة للدوالر«. السوق السوداء يقارب 
القبول ببعض  وشدد يف حديث صحفي، عىل »رضورة 
اإلجراءات املتعلقة بالســحوبات وسقوفها وسعر رصف 
ســحب الدوالرات من املصارف نتيجة االنهيار يف لبنان، 
ولكن ال يكن قبول تحميل املودع خســارة 85 من قيمة 
3 لرة.  وديعته بالدوالر يف حال اإلبقاء عىل ســعر 00
أمام هذا الواقع ترص لجنة املال عىل فتح النقا والبحث 
بــكل التعاميم الصــادرة عن »مرصف لبنــان«، وتطالب 
ورة وضع تصور شــامل ضمن خطة واحدة  املركزي ب
املقبلة لناحيــة كيفية  ية ترســم مالمح املرحلــة  ور
توحيد سعر الرصف ومتى الوصول إىل سعر رصف موحد 

الجزئية«. الحلول  مع رفض 
إصدار  2020 عند  نيســان  وعاد كنعــان إىل منتصف 
التعميــم 151، »يومهــا كان ســعر دوالر الســوق عند 
500 لرة تقريباً، أمــا اليوم فيقاربـ20 الف لرة«، الفتاً 
3 لرة مل ينــع وقف إرتفاع  إىل أن »ســعر الرصف 00

الــدوالر منذ ذلــك الحــني، وبالتايل ال يكــن التحجج 
بالكتلة النقدية وتأثرها عىل ســعر الرصف يف الســوق 
الســوداء لعدم إتخاذ القرار املناســب برفع سعر سحب 
ة عوامل عدة  الدوالرات من املصارف«، مشــراً إىل أن »
إلرتفاع  األساسية  املســببات  من  وتعترب  معالجتها  يجب 
دوالر الســوق ومنها األزمة املالية واإلقتصادية الحالية، 
إضافًة إىل  سياســة   الدعم العشــوائية وما ترافق معها 
من عمليــات إحتكار ومضاربة وغرها، وما يتعلق بأزمة 
امليزان التجاري عىل صعيد اإلســتراد«. كام أكد »رضورة 
النيا  املعنية بإعالم  املجلس  الســلطات املرصفية  إلزام 
إليها يف إتخــاذ أي قرار بهذا  التي ستســتند  باملعطيات 

اإلتجاه«.
البياضة،  التقى كنعــان يف دارته يف  ثانية،  من جهة 
منســقة األمم املتحــدة يف لبنان يوانا فرونتســكا مع 
معاونيهــا، وجرى البحث يف الوضع الســيايس وتأثره 
عــىل امللفات املاليــة واإلقتصادية والتعــاون مع األمم 
املتحدة يف هذا املجال، عــىل صعيد تبادل الخربات ودعم 
لبنان ومؤسساته مبا يتيح له الصمود والحد من االنهيار 

ة.  القا املشكالت  وتخطي  املقبلة  املرحلة  يف 

سســــــات للحّد مــــــن االنهيار  بح وفرونتســــــكا دعم امل
ــعــد ل ــنـــقـــديّـــة  الـ ــة  ــل ــت ــك ــال ب ـــ  ّ الـــتـــحـــ يُـــمـــكـــن  ال   : كـــنـــعـــان 

ــع ســعــر ســحــ الـــــــدوالرات ــرفـ ــرار املـــنـــاســـ بـ ــ ــق ــ إتـــخـــاذ ال
أعلن رئيس لجنة اإلدارة والعــدل النائب جورج عدوان، يف 
مؤمتر صحايف، أنه »يف األيام القليلة املاضية، خرج البعض 
بــكالم إعالمي وترصيحات حول قانــون الكابيتل كونرتول، 
تفيد بأنه ال يزال يبحث يف لجنــة اإلدارة والعدل«، وقال: »ما 
نرش يقت التوضيح بأن هذا الــكالم غر صحيح إطالقا، 
فهذا القانون الذي وصل إىل لجنــة اإلدارة والعدل يف أواخر 
حزيران 2021، متأخرا أكرث من سنة وتسعة أشهر عن املوعد 
الذي كان يجب أن يقر فيه، عملنا بجهد عليه من خالل جلسات 
2 متوز  أسبوعية متالحقة وقد أقرته اللجنة بعد أسابيع يف 
«، مضيفا  2021، وثم أحيل إىل األمانة العامة للمجلس النيا
»ملن لديهم »أسئلة« أو استفسارات حول مسار اقرتاح الكابيتل 
، والتي  كونــرتول، نحيلهم إىل األمانة العامة للمجلس النيا
نعتقد أنها سرتفع اقرتاح القانون لهيئة مكتب املجلس، ليصار 
بعدها إىل وضعه عىل جدول أعامل أول هيئة عامة ترشيعية«.
وتابع »أما لناحيــة مضمون اقرتاح القانــون، فيهمنا أن 
نتوقف عنــد بعض النقا التي يتم التــداول بها، وذات صلة 
بالقانون: »أوال، وبعد سلسلة »األسعار« التي اعتمدت وحددت 
ســابقا، نســمع مجددا عن توجه لتحديد سعر رصف جديد 
للدوالر األمر مقابل اللــرة اللبنانية، ليصار إىل اعتامده 
عند دفع ودائع الناس يف املصارف مســتقبال. يحصل كل ذلك 

من دون أن يعلم أحد القواعد التي سيتم اعتامدها لتحديد هذا 
السعر«، مؤكدا أنه »بهدف الحفاظ عىل ودائع الناس، أوضحنا 
واقرتحنــا يف قانون الكابيتل كونــرتول أن يصار إىل اعتامد 
سعر الرصف الرائج عند ســحب ودائع الدوالر من املصارف«، 
موضحــا انه »اذا كان هنــاك مواطن لديــه وديعة بالدوالر 
األمر ويريد أن يأخذها باللبناين، سيحصل عليها بالسعر 

الرائج، وهو السعر الحقيقي«.
وتابــع »أما لناحيــة تحديد الســحوبات، فانه يف قانون 
الكابيتل كونرتول، تم التوضيح أن الســحوبات ال يكن إال أن 
تكون جزءا من الخطة العامة التي ســتضعها الحكومة مع 
املجلس املركزي، وقرار تحديد املبل الذي يكن للمودع سحبه 
بالدوالر األمر أو باللرة يأيت ضمن دور الحكومة واملجلس 

املركزي يف سياق خطة عامة نقدية«.
وختم عدوان مؤمتره: »نقول ملن يعتقد بأن قانون الكابيتل 
كونــرتول قد يطــوي الصفحة عىل كل هــذه املخالفات، إن 
القانون الــذي أقر يف »لجنة اإلدارة« لــن يغطي أي مخالفة 
حصلت بحــق االقتصاد اللبناين أو بحــق املودعني وأموالهم، 
وسيحاســب مرتكبو هذه املخالفات، ولو بعد سنوات. ونكرر 
مجددا أن ودائع الناس مقدســة وحقوق الناس مقدسة ولن 

نقبل أن يتالعب أي شخص بها«.

ع الناس مقدسة ولن نقبل أن يتاع أّي شخ بها« »ودا
ــوز ــم ت  2 ــي  ــ ف قـــــــّر 

ُ
أ ــرول«  ــ ــت ــ ــون ــ ك »الـــكـــابـــيـــتـــل   : عـــــــدوان 

ــي  ــاب ــي ــن ــس ال ــل ــ ــم ــل ــة ل ــ ــاّم ــ ــع ــ ــة ال ــ ــانـ ــ ــلـــى األمـ ــل عـ ــ ــيـ ــ حـ
ُ
وأ

اســتقبل رئيس الرابطة املارونية النائب السابق نعمة الله 
أ نــرص يف مكتبه يف مقر الرابطة، رئيس االتحاد العاميل 
العام بشــاره االســمر، وكان عرض للواقع الراهن اقتصاديا 
واجتامعيا ومعيشــيا. وقدم االسمر أل نرص تقريرا شامال 
معززا باألرقام عن وضع العامل ومــا يواجهونه من أزمات 
كل مرتباتهم بفعل الغالء، وتراجع  حياتية عىل كل صعيد وت
الحامية االجتامعية والهجرة الكثيفة يف صفوفهم ال سيام 

أصحاب املهارات والخربة.
وقال االســمر بعد اللقاء: »ســلطنا الضــوء عىل معاناة 
الشعب اللبناين، إن لبنان يواجه اىل األخطار املعروفة خطرا 
ية للعائالت والشباب  وجوديا وداهام يتمثل يف الهجرة الق
واألدمغة من كل طبقات املجتمــع، والتي هو نوع من أنواع 
التهجر الجامعي، وهذا ما يحتم والدة الحكومة اليوم قبل غد 

الستدراك ما يكن استداراكه من النزف الحاصل«.

ــي بــــيــــن أبــــــــي نــــصــــر واألســـــمـــــر  ــشــ ــ ــي ــ ــع ــ الـــــــواقـــــــع امل

ر ال االس ت ا  م

كامل ذبيان

انتهت بعد ظهر امس املهلة القانونية، للرتشح ملنصب شيخ 
عقل طائفة املســلمني املوحدين الدروز مع نهاية والية شيخ 
العقل الحايل نعيم حسن، والتي تنتهي يف 30 ايلول  الحايل، 
والذي  دعــا كرئيس للمجلس املذهبي الدرزي، اىل الرتشــح 

للمنصب، وانعقاد جلسة االنتخاب يف آخر الشهر الحايل.
ويكون الشيخ حســن قد ام 15 سنة يف هذا املنصب، 
الذي جرى ترشــيح الشيخ سامي ابو املنى له، من قبل عرشة 
اعضاء من املجلس املذهبي، اربعــة منهم من الهيئة الدينية، 
اي من املشايخ، وبعد اقفال باب الرتشيح، عند الثالثة من يوم 
امس الجمعة، اعلن امني رس املجلس املذهبي نزار برادعي، بان 
الشــيخ ابو املنى الذي كان املهيأ لهذا املنصب ويحظى بتأييد 
، الذي له  من رئيس الحزب التقدمي االشــرتا وليد جنبال

االكرثية يف املجلس املذهبي.
وقد حــاول رئيس الحــزب الديوقراطــي اللبناين طالل 
 ، ارســالن، منذ حواىل العام، ان يعقد تســوية مع جنبال
عندما التقينا يف عني التينة بدعوة من الرئيس نبيه بري، اثر 
االشكال االمني الذي وقع يف قربشمون  البساتني، وسقط 
فيه قتيالن هام رامي سلامن وسامر ابو فراج، وقبله حادثة 
الشويفات اال ان جنبال فصل بني الشأن االمني والسيايس، 

كام يف وضع املؤسسات الدرزية حيث جرت محاولة ثانية يف 
لقاء خلدة، فلم يتوفق ارسالن يف الحصول من جنبال عىل 
ان يكون اســتحقاق تسمية شيخ عقل جديد مع انتهاء والية 
الشيخ حسن، مشرتكا بينهام، وترك رئيس االشرتا املوضوع 
للدرس، عىل ان يسبقه حل املســائل االمنية والقضائية التي 
لها عالقة باالحدا التي حصلت، لكن جنبال متهل يف الرد 

. االيجا
وكان ارســالن مع حلفاء له داخل الطائفة الدرزية ويف 
200 ســموا الشــيخ نارص الدين الغريب شيخا  نهاية العام 
للعقل ردا عىل انتخاب الشيخ حسن شيخ عقل، وفقا لقانون 
املجلس املذهبي ويعترب هو املمثل الرشعي الرســمي للطائفة  
الدرزية، يف حني ان الشــيخ الغريب هو شــيخ عقل باالمر 

الواقعي، ويحمل الصفة السياسية.
وجاء ترشيح الشــيخ ابو املنى ملنصب شيخ العقل، وفوزه 
بالتزكية، ردا عىل كل مــا اعطي وُروج للقاء خلدة، الذي كان 
سقفه امنيا وترســيخ االســتقرار يف الجبل، وتحييده عن 
الرصاعات، وهو جهد جيد من القوى السياسية والدرزية، بربط 
النزاعات، ومل يقدم لقاء خلدة نفسه مرجعية للدروز، الذي لهم 
انتامءات متعددة، وبدأت تظهر داخل صفوفهم حاالت رفض ملا 
هو قائم من اقتسام للطائفة، وفق التصنيف التقليدي داخلها، 
او دخول اقطاع جديد عليها، او تسلق متطفلني، وفق توصيف 

للواقع داخل طائفة  سيايس 
تعاين الغالبيــة من ابنائها، 
والفقروعدم  العوز  حالة  من 
واقتصاد  مؤسســات  وجود 
منتج يوفر فرص عمل الالف 

الشباب.
وافراد  هيئــات  توفر  ومل 
الدرزية،  الطائفــة  داخــل 
واالوقاف  املذهبــي  املجلس 
العقل،  ومشــيخة  الدرزية، 
كام املراجع السياســية، من 
التي  املشاريع  حول  السؤال، 
االوقاف،  امــوال  اقيمت من 
االقتصادية  الحالــة  ملالقاة 
واالجتامعيــة العصيبة التي 
ير بها لبنــان عامة، وابناء 
اذ ال يكفي  املوحدين،  طائفة 

توزيع مواد غذائية، او بعض االعامل الخرية، التي يقوم بها 
املجلس املذهبي او لجان فيه، اذ الســؤال هو حول اســتثامر 
اموال االوقاف باقتصاد منتــج، ورعاية اجتامعية وصحية 

وتربوية، بالرغم من وجود مؤسسات.

وشيخ العقل الجديد، األيت اىل املنصب من مؤسسة العرفان 
التوحيديــة التي لهــا دور ايجا وتاريخــي يف نرش العلم 
ومساعدة املحتاجني، فانه من موقعه يكنه ان ينتقل بالواقع 
اىل مرحلة متقدمة، وهو ايضا امامه مهمة تقريب املسافات 

الداخلية كام يعمل عىل التقريب بني الديانات.

ــاً لــحــســن ــفـ ــلـ ـ ــة  ــيـ ــزكـ ــتـ ــالـ ــة املــــوحــــديــــن  الــــــــــدروز بـ ــفـ ـ ــا ـ ــاً لـــعـــقـــل  ــخـ ــيـ ــي شـ ــ ــن ــ ــي ابــــــي امل ــ ــام ســ
ــة ــي ــق ــواف ــت ــوده ال ــهـ ـ ــ ــ بـ ــ ــن ــم ي ــ ... ووهـــــــا ل ــ الــــغــــريــــ ــشــي ــل أرســـــــان غـــيـــر ُمــــوافــــق وداعـــــــم ل

رضوان الذيب

انتهت عند الســاعة الرابعة من بعد ظهر امس، مهلة ت
قديم طلبات الرتشح ملنصب شيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز يف أمانــة رس املجلس املذهبــي يف دار الطائفة 
الدرزية يف فردان عىل مرشــح  واحد هو الشــيخ سامي 
ابو املنــى املدعوم من رئيس الحزب التقدمي االشــرتا 
املني قد  ابو  الشــيخ سامي  ، وبالتايل يكون  وليد جنبال
فاز مبنصب شــيخ عقل طائفــة املوحدين الدروز ملدة 15 
 200 انتخب عام  الذي  للشــيخ نعيم حســن  سنة خلفاً 
، علامً ان تســمية الشــيخ ا املني مل تكن بالتوافق مع 
املر طالل أرســالن، وهذا يعني  اســتمرار االنقسام يف 
موقع مشــيخة العقل بني الشيخ األصيل الرسمي املعرتف 
فيه من الدولة الشــيخ ا املني، والشــيخ املعني من قبل 
أرســالن الشــيخ نارص الدين الغريب، وبالتايل استمرار 

العقل. مشيخة  حول  الدرزي  االنقسام 
املذهبي   املجلس  العقل ينتخبه اعضــاء  علام ان شــيخ 
والســابقون  الحاليون  والنــواب  الحاليــون  والــوزراء 
ســاء البلديــات ، والالفت أن   واملديــرون العامــون ور
القانون الحايل يحرم الوزراء الســابقني من التصويت ملنع 
وئــام  وهاب من التصويت يف خضــم الخالف بينه وبني 
200، لكن األمور تبدلــت كليا اآلن حيث  جنبال عــام 
العالقة »سمن وعســل » ، كام ان املجلس املذهبي يخضع 
ســاء البلديــات ، وهو الذي يقرر يف  كليا لجنبال مع ر

امللفات العائدة للطائفة عىل الصعد  الرســمي  .
ويف هــذا االطار، تقول مصادر درزيــة غر بعيدة عن  
، ان اللقــاء األخر الذي عقــد يف خلدة  اجــواء جنبال
منذ شــهرين بني جنبال وإرســالن ووهاب حدد آليات 
الخالفات  ملف  بأنهاء  اوال  وتبدأ  الدرزية  للمشــاكل  الحل 
الدرزية من حواد الشــويفات اىل قربشمول اىل دميت 
واملناصــف وبعدها التوافــق عىل مشــيخة العقل ، وقد 
 » جرت املصالحــات املتعلقة بالخالفات بني »األشــرتا
« بلقــاء يف دميت يف حضور جنبال  العر و«التوحيد 
 » ووهاب، لكن حل املشــاكل األساســية بني »األشرتا
و«الديوقراطــي« اصطدم بعقبات متعــددة ومل تحصل 
املصالحــات،  وتأجلت زيارة جنبال للرملية وبعلشــمية 

زار رئيــس الحــزب 
التقدمي االشرتا وليد 
الوحيد  املرشح  جنبال 
عــىل موقع مشــيخة 
موحدين  لطائفة  العقل 
سامي  الشــيخ  الدروز 
أ املنــى، يف منزلــه 
ببلدة شانيه، يف حضور 
شيخ العقل نعيم حسن. 
خالل  جنبال  وقال 
للوفاق  »سعيت  اللقاء: 
آلخر لحظــة، ومن بني 
التي  األســامء  مجمل 
مر  وأعتقد  يل،  تقدمت 
قســم منها عىل النائب 
أر  مل  أرســالن،  طالل 
شيخ  يناســب  اســام 
هذا  النهاية،  يف  العقل. 
وتحد  ســيايس  مقام 

ســيايس، اجتامعي وديني، فهذه الوظيفة تضاهي مفتي 
الجمهوريــة والبطاركة ورئيس املجلس الشــيعي األعىل 
وغره، وال أعتقــد أن أحدا يكنه القيــام بهذه الوظيفة 
إال الشيخ ســامي أ املنى املستمر يف النهج الذي أرساه 
الشيخ نعيم حســن«، مضيفا »إن الشــيخ حسن مر يف 

صعوبات هائلة، فالبعض قد يتســاءل ما هي اإلنجازات؟ 
يكفي أنه بعد 0 أو 80 عاما تم توحيد أرايض الوقف«.

وختم »اآلن مع الشيخ سامي هناك مهامت كبرة، لكن 
ال أعتقد أن أحدا كالشيخ سامي بالعمل واملعرفة والعالقات 
الله نتوفق جميعنا، وشــكرا للمجلس  العامة، إن شــاء 

املذهبي الذي اختار الرجل املناسب يف املكان املناسب«.

ــي  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ املـ ــس  ــ ــل ــ ــ ــ ــم ــ ــل ــ ل شــــــــكــــــــراً   : جـــــنـــــبـــــا 
ــاســ ــن ـــتـــار الـــرجـــل املـــنـــاســـ فـــي املـــكـــان امل الـــــذي ا

ور ا املن بحضور ح ال ي جن

كا ت رو ال  ت ا م كن

إعالنه عن  »الديوقراطي« رغم  بالضحيتني مــن  للتعزية 
التشنج.  ادى اىل عودة اجواء  الزيارتني، وهذا ما  موعد 

وتكشــف مصادر درزية ، ان رئيس الجمهورية ميشال 
عــون حاول منذ شــهر الدخــول عىل خــط املصالحات 

النظر، ووجه لجنبال وإرسالن ووهاب  وتقريب وجهات 
الثالثة  الجمهوري ورحب  القرص  العشــاء يف  دعوة عىل 
بالدعوة، لكن بعد ســاعتني اتصــل جنبال بالرئيس عون 
معتذرا وقال لــه: »اعتذر منك فخامــة الرئيس عىل عدم 

تلبية الدعوة، وهناك مشــكلتان مل تحال بعد ولنؤجل األمر 
اىل ما بعد الحل«، ويبدو أن اعتذار جنبال كان إشارة اىل 
أن شــيئا ما بدأ ينفذ ويتعقد، وهذا ظهر بعدها من خالل 
ملف تشــكيل لجنة مستشفى قربشــمول  والخالف بني 
بذل  حيث  املناصب،  عىل  و«الديوقراطي«   » »األشــرتا
وهاب جهودا كبرة  بالتعاون مع حزب الله أســفرت عن 
حل مبوافقــة كل األطراف، لكن األمور اظهرت أن العالقة 
ذلك  « و«الديوقراطي«، رغم  »األشرتا غر طبيعية بني 
اســتمر التواصل يف موضوع مشــيخة العقل مع متسك 
أرسالن باســتعادة الحق الطبيعي والتاريخي يف موضوع 
تســمية شــيخ  العقل والعرف املعمول به بالتسمية »مرة 
من قبــل  جنبال ومرة مــن قبل أرســالن« كام تقول 
املصــادر، لكن هذا األمر غر موجــود يف القانون الجديد 
ملشــيخة العقل ويعني إســقا القانون، وهذا ما رفضه 
، اما وهاب فطــرح اختيار األفضــل مبعزل عن  جنبــال
يبيض  للعقل  »نريد شيخا  وقال  والتقليدي  العائيل  انتامئه 
بارزة ومن  امللف مرجعيات دينية  الوجه«، وهنا دخل عىل 
كبار مشــايخ الطائفة الدرزية ونقل الشيخ أكرم الصاي 
اىل جنبال الئحة اســامء يقرتحها  أخوه املرجع الروحي 
، لكن الالئحة مل يتم العمل بها  الكبر الشــيخ امني الصاي

فيها.  الواردة  الكبر لألسامء  االحرتام  رغم 
جنبال  اعترب  وهنا  نتيجة،  دون  االجتامعات  وتواصلت 
حســب املصادر، ان البعض فهم التوافق تنازال او »حرشة 
ما »، فاوعز اىل الشــيخ ابو املنى  بالرتشيح، الن ابو املني 
من دون موافقة جنبال ال يحصل عىل تأييد اســم واحد. 
أنور  الشيخ  الروحي  املرجع  املصادر، هنا تواصل  وتتابع 
الصايــ مع وهاب طالبا منه العمل مــع جنبال لتأجيل 
االنتخابات شــهرا واحــدا لتأمني التوافــق، لكن جنبال 
مل يتحّمــس للتأجيل كام ان املوضــوع يحتاج اىل تعديل 
القانون، وهنا تكشــف املصادر عن اتصال تلقاه  جنبال 
من أرسالن يعرض فيه اسمني للمشيخة من مدينة عالية 
واحــد من آل عقــل واآلخر من آل الجــردي، لكن يبدو أن 
األوان قد فات للتوافق وانتهــت األمور بانتخاب ا املنى 
شيخا للعقل واستمرار الشــيخ الغريب يف منصبه كشيخ 
عقل معني من أرسالن، ومعها استمر االنقسام الدرزي لـ 

الجديد. العقل  اّي مدة والية شيخ  15 سنة جديدة 

ــر ــشــت ــم م ــ ــ ــى اس ــلـ ــة عـ ــويـ ــسـ ــــاد تـ ـــ فــــي ايــــ ــــلــــدة« لــــم يـــنـــ »لــــقــــا 



ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س
السبت 11 أيلول 2021

ــل؟؟ ــ ــح ــ ــى ال ــتـ ــر... مـ ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ ــار ُم ــ ــك ــ ــار ع ــ ــص ــ ـــمـــار ح الـــ إدارة  ــى  ــ الـ ــاد  ــمـ ــتـ اعـ نـــقـــل  ــو  ــرســ ــ م وقّــــــع  ــون  ــ عـ
املـــدارس فــي  الــحــضــوريّــة  ــعــودة  ال لتطبيق   ُ تنص جــهــودنــا  عــبــود:  جهاد نافع

حلبا  محطــات  احــدى 
ابوابها  ستفتح  انها  اعلنت 
بالبنزين  السيارات  لتزويد 
اعتبارا مــن منتصف الليل، 
تســابقت السيارات وبدأت 
ســاعات  منذ  االصطفاف 
بازمة  لتتســبب  الصبــاح 
ساحة  يف  خانقة  ازدحام 
تضم  التــي  املدينة  حلبــا 
واملؤسسات  االدارات  كافة 

الرسمية.
املحطة،  افتتاح  خرب  مع 
اىل  تعليــامت  انتــرشت 
احضار  ابرزها  املواطنــني 
ودرع  النــوم،  مالبــس 
واق للرصــاص وللعــ 

الفرار رسيعا  أهبة  املواطن عىل  يكون  وان  والســكاكني، 
املعارك... اندالع  لحظة 

ما اوردناه آنفا غيض من فيض يف مسلســل االستهتار 
بحلبا وبعكار عموما، الن الهــدف ان تبقى عكار عط 
بدونها  التي ال تســتقيم  الحيوية  املحروقات مبوادها  اىل 
املصالــح واملؤسســات واملحالت، اضافــة اىل ذلك، فان 
محطــات الوقود ال تــزال مقفلة خشــية وقوع حواد 
ومنعــا لوقوع ضحايا،  طاملا حتى اليــوم مل تتخذ القوى 
االمنية اجراءات لتأمــني الحامية وتنظيم صفوف املقبلني 

وباملازوت... بالبنزين  للتزود 
ان بعض املحطات تفضل  لكن هناك من رّسب معلومات 
بيــع مخزونها وحصصها من البنزين واملازوت بالســوق 
الســوداء، والبعض اآلخر يُخبيء مخزونــه بانتظار رفع 
الدعم ،ولذلك تبقــى عكار محارصة عىل مختلف الجبهات.

بعض اصحاب املحطــات اطلق رصخة بان حصصه من 
البنزين تســطو عليها مجموعات تعرتض الصهاريج عىل 
غرار ما حصل يف اليومــني املاضيني، وهو أمر يتكرر يف 
عكار، مام فاقــم االزمة وخنق املدينة، بل وشــد الخناق 

. عليها

وقد بدأت دوريــات الجيش اللبناين بتنفيذ مداهامت يف 
بالســطو  البحصــة والحصنية بحثا عن متورطني  خراج 
عىل صهاريــج  وتفري محتوياتهــا لصالح قرى غارقة 
بالعتمة، وهو أمر يتكرر يف عكار يف ظل الفلتان الســائد 
باملنطقــة والذي ينــذر بايام مقبلة ســتكون اخطر مام 

الراهن.. الوقت  يف  نشهده 
وما يحصل يف عــكار، مؤرشات تهدد الســلم االهيل، 
وإشــارات اىل غياب نواب وقيادات سياسية تقف صامتة 
تتفرج عىل اوجاع املواطنني العكاريني ومل تحرّك ســاكنا 
النقــاذ املنطقة، االمر الــذي دفع بالعديــد اىل التهويل 
والتلويح باالمن الذايت، خاصة بعد تزايد حواد الســطو 
العكارية، وهي حواد غر  القرى  والتشليح يف كثر من 
مســبوقة مل تشــهدها يف تاريخها، حتى يف زمن املحنة 

السوداء...
االصــوات ترتفع يف عكار تطالب بحــل رسيع وتدارك 
االســوأ، وال بد هنا مــن مالحقة املتورطني يف الســوق 
الســوداء، لكن قبل ذلك يجــب تأمني حاجــة عكار من 
الناس،  اذالل  لعمليات  والغاز ووضع حد  واملازوت  البنزين 

عكارية.  فاعليات  حديث  حسب 

الجمهورية  رئيــس  وقع 
العامد ميشال عون املرسوم 
 10 تاريــخ   8340 الرقــم 
أيلــول 2021، الــذي ق 
بنقل اعتــامد من احتياطي 
املوازنــة العامة اىل موازنة 
وزارة املالية - إدارة الجامرك 
مليارين  بقيمة   2021 للعام 
وخمســامئة مليــون لرة 
تعيني  لتغطيــة  لبنانيــة، 
خفراء متمرنني يف الجامرك 
بــدالً مــن املتخلفــني عن 
األوىل،  بالــدورة  االلتحاق 
الدفعة  تعيــني  اىل  إضافة 
الثانية من الخفراء املتمرنني.
اىل ذلك، اســتقبل رئيس 
الجمهورية يف قرص بعبدا، 
وفدا من نقابة املعلمني يف 
برئاســة  الخاص  املدارس 

النقيــب رودولف عبود ، وعرض معهــم اوضاع املعلمني يف 
القطــاع الرتبوي الخاص وأهم املشــاكل التــي يعاين منها 
 هؤالء يف ظل االزمة االقتصادية واملالية التي ير بها لبنان.
يف مســتهل اللقاء، تحد عبود مطلعــا الرئيس عون عىل 
»ابرز املشــاكل التي يعاين منها القطاع الرتبوي الخاص يف 
الف املعلمني اىل هجرة  ظل االوضاع الراهنة، التي دفعت بــ
القطــاع الرتبوي او هجــرة الوطن، بحثا عــن فرصة عمل 
تلبي بعض حاجات العيش الطبيعــي، خصوصا بعد الوعود 
التــي تلقوها حول إعطائهم الدرجات الســت التي كانت وال 
تزال تذهب ادراج الريــاح، وقد امتدت ازمة املعلمني حتى اىل 
ما بعد تقاعدهــم، وحرم من تقاعد بينهــم من حقوقه يف 
4  ويف الدرجات الست وما زالت املعاناة مستمرة«.  القانون 

واشــار عبود اىل »معاناة املعلمني من ناحية انعدام قدرتهم 
عىل الحصول عىل االستشفاء بعد ارتفاع الكلفة املالية لذلك«، 
ورأى ان »عىل املســؤولني الرتبويني عن املــدارس الخاصة 
4 وإعطاء الدرجات الســت لجميع املعلمني  تنفيــذ القانون 

واالساتذة، كام تسديد املتأخرات الناتجة من عدم تطبيق هذا 
القانون وإعطاء حوافز مالية اضافية للمعلمني وتطبيق بدل 

النقل الجديد«.
وعن مصر العام الدرايس، أشــار عبــود اىل أن »جهودنا 
تنصب  نعود اىل تطبيق العودة الحضورية، وهذه رغبتنا 
وارادتنــا، ونحن نعلم ايضا ان هذه العــودة توفر عىل االهل 
املشاكل التي عانوا منها خالل السنتني املاضيتني. ولكن هناك 
معوقات بسيطة تحتاج لحلها اىل ارادة من قبل املعلمني كام 
من قبل املؤسسات الرتبوية واملسؤولني املعنيني ألنه يف ظل 
الظروف التي يعيشها املعلمون اليوم، تعترب العودة الحضورية 
كاالشغال الشاقة. فاملعلمون هم جزء من املجتمع وحاجاتهم 
اليوم متزايدة يف ظل هذه االوضاع وبالتايل  يتمكنوا من 
الذهاب اىل مدارسهم والعودة منها، فإنه معلوم ما هو الحل 
كام ما هي املشكلة . نحن وضعنا الرئيس عون يف اجواء هذه 
املشاكل ومساعي النقابة واستعدادنا الدائم ملالقاة املؤسسات 
الرتبوية الخاصــة عىل خلفية حرصنا عليها ألنها تضم أكرث 

من 0  او 80  من املجتمع اللبناين«.

را داال و ود                                               اسة  ني بر ل ابة امل د  ا م و و مجت

األميركي  الحصار  سنواجه  الله:  حز 
ــلــي ــي ــال اإلســرا ــتـ ــا االحـ ــن ــه ــا واج كــم

از سياسي  ر املازوت إن »بوا
اقي« واجتماعي وأ

اعترب نائب األمني العام لحزب الله  الشيخ نعيم قاسم، أن 
»التحّوالت التي حصلت يف  لبنان هي النقيض التام للمرشوع 
األمر اإلرسائيــيل، ولقد أصابت بواخر  املــازوت  مقتالً 
أمركياً وفاجأهم أن يتجاوز لبنان الحصار بتأمني هذه املادة 
الحيوية«، مضيفا » بواخر املازوت إنجاٌز سيايس واجتامعي 

ها بحق البرشية«. وأخالقي يف مقابل ظلم  أمركا وجرا
وأعلن خالل كلمة له يف امللتقى العر »متحدون من أجل 
لبنان املقاوم للحصار واإلحتكار و الفســاد »، أننا »سنواجه 
الحصار األمر كام واجهنا االحتالل اإلرسائييل، باألساليب 
املناسبة«، مضيفا  »يجب العمل عىل إصالح  القضاء وتأمني 
الحامية له من الفاســدين.. ويجب أن تكون آليات املحاسبة 
لك قدرة الشــكوى والرفض  وواضحة وشــفافة، ونحن 
للفساد وعدم حامية املفســدين، لكننا لسنا محاكم فورية، 
لكها ولكننا نؤثر فيها«. ومواجهة الفساد لها آليتها التي ال 

، خصوصاً بالنسبة  وشدد عىل »الدعوة إىل التكامل العر
إىل الدول املجاورة، وإىل التوجه رشقاً، ونحن نرحب بأي دعٍم 
«، الفتا اىل أنه »يجب العمل عىل إصالح القضاء  غر مرشو
وتأمني الحامية له من الفاســدين، ويجــب أن تكون آليات 

املحاسبة واضحة وشفافة«.
أكــد نائب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله الشــيخ 
، يف خطبة الجمعــة »أن حزب الله مرص عىل  عيل دعمو

فك الحصار الذي يفرضه االمر عىل الشــعب  اللبناين من 
خالل خطوات عملية مدروســة، إحداهــا البواخر االيرانية 
املحملة باملحروقــات«، معتربا ان »خطوة البواخر خرق كبر 
للفيتــو االمر املعلــن يف وجه لبنان ملنعــه من إعتامد 
خيارات بديلــة للخيارات االمركية، كــام أنها خطوة نقلت 
معركتنا مــع األمر مــن مرحلة الصمــود اىل مرحلة 
التصدي املبارش للحصار املفروض عىل اللبنانيني، واملقاومة 
 عىل اســتعداد للذهــاب إىل النهايــة لفك هــذا الحصار«.
 ورأى دعمو »إن قرار اســتقدام بواخر النفط االيراين أيضا 
أجرب االمركيني عىل املســارعة  إىل تفعيل مرشوع استجرار 
الغاز من مرص عرب ســوريا الذي بقي معطال لسنوات بسبب 
، وك قانون قيرص املتعلق بالعقوبات عىل  الفيتو االمر
سوريا، وفتح  الباب الســتئناف العالقات بني سوريا ولبنان 
فذهب الوفد الوزاري الرســمي إىل  ســوريا، وزاد من حجم 
الضغط للمسارعة بتشــكيل الحكومة، وفرض متديد الدعم 
عىل  املحروقات إىل نهاية أيلول، ومــا كان لكل هذه النتائج 
أن تتحقق لوال القرار الجدي الذي يســاهم بشكل مبارش يف 
التخفيف من معاناة شعبنا«، مضيفا  »يجب أن يعرف الجميع 
أن الحمالت االعالمية  واالفرتاءات واالتهامات التي تساق ضد 
حزب الله لن تثنيه عن اتخاذ االجراءات  والقرارات املناســبة 
التي تساهم يف إنقاذ البلد ورفع الذل واملهانة عن اللبنانيني«.

ات  ــم بــــــا إجـــــــــــرا قــــــبــــــان: رفــــــــع الــــــدعــــ
ــة  ــد الـــــى مــحــرق ــلـ ــبـ ـــــذ الـ ــة يــعــنــي أ ــ ــوريّـ ــ فـ

ــة ــلـــى أبــــــــوا مــرحــل ــقـــف عـ ــل الــــلــــه: نـ ــضـ فـ
ــر واألســــــوأ  ــ ــط ــ ــي األ ــد تـــكـــون هــ ــ ــدة ق ــ ــدي ــ ج

ألقى املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد 
قبالن خطبة الجمعة يف مسجد اإلمام الحسني 
يف برج الرباجنة، عدد فيها بعض مزايا والده 
الراحل الكبر الشــيخ عبد األمر قبالن، ذاكرا 
العالقة املتينة مع املسيحيني، فهو الذي كان يردد 
ا »نحــن أهل بلد ورشكة عمر، وبيت واحد  دا
من عمر لبنان، والعيش املشرتك مع املسيحيني 
يف بالدنا أكد أنهم أهل محبة وتعاون، مؤكدا 
»أن اللعــب بالعصب الدينــي والطائفي حرام 
وخطر، ومن شأنه أن يحول لبنان إىل فيدراليات 
طائفية تقوم عىل األحقــاد والكراهية، ليس 
بخلفيات سياسية  بل  والطائفة  الدين  بسبب 
تتمرتس وراء الطائفة. كان يقول للســلطات 
السياسية والدينية، اتركوا الناس تعيش محبتها 
ورشاكتها الطيبة، امنعوا عنها سم الخصومات 
السياســية، ارحموها، ال تتقاتلوا بها، امنعوا 
عنها اللعبة الدولية اإلقليمية والزعامات املحلية، 

ال تستثمروا بدمها ووجعها ودينها وطائفتها 
الطوائف  وأحزمة بؤسها، فقد عاشــت هذه 
 كل عمرها كأنها عائلة واحدة فال تفرقوها«.

وقال قبالن: »نحن أمام اســتحقاقات مهمة 
وخطرة، ويف أولهــا قطوع رفع الدعم، والكل 
يعلم أن رفع الدعم من دون إجراءات تخفيفية 
قوية يعني أننا أمام كارثــة، وصدقوا أن رفع 
الدعم عن املحروقات بال إجراءات داعمة فعلية 

وفورية يعني »ماخدين البلد اىل محرقة«.
أمــا يف ما يتعلــق بالبطاقــة التمويلية، 
اعتــرب »أن هذا األمر يعني ببســاطة »إعالن 
تفليسة«، وخاصة بوجود هذا الفلتان باألسعار 
واملحروقات، وال نستبعد أن يتحول رفع الدعم 
عن املحروقات إىل »تسونامي« يأكل األخ 
واليابس، والذي نخشــاه أن تكــون البطاقة 
التمويليــة مجرد بيع أوهــام للبنانيني الذين 

يعيشون يف القعر«.

أكد الســيد عيل فضل اللــه، خالل القائه 
خطبتي صالة الجمعة، من عىل منرب مسجد 
اإلمامني الحسنني يف حارة حريك، أن »لبنان 
يقف عىل أبــواب مرحلة جديــدة قد تكون 
هي األخطر واألســوأ بعد الحديــث املتزايد 
عن اقرتاب اإلعالن الرســمي عن رفع الدعم 
عن املحروقات، للتداعيات التي ستنشــأ عنه 
عىل كل الصعد والذي يضاف إىل كل األعباء 
اللبنانيني  عىل  ترتتب  التي  واملتزايدة  الحالية 
بفعل ارتفاع ســعر رصف الدوالر وأســعار 
الســلع والخدمات واملــواد الغذائية والدواء 
واالستشفاء وســبل تأمني الكهرباء واملاء.. 
ومــا يرتتب عىل األهايل من أقســا ونقل 
 وكتب وقرطاسية مع بدء عام درايس جديد«.

أضاف »مع األســف كل ذلك يجري من دون 
أن تلــوح يف األفــق أي بارقة أمــل لحلول 
عىل  قادرين  النــاس  تجعــل  ومعالجــات 

تحمل كل هذه األعبــاء أو إيقاف هذا النزيف 
املســتمر الذي يطال ما تبقى من مقدراتهم 
إن وجدت... فال إقرار زيادة للرواتب واألجور 
لســد هذه الحاجات وال تحفيــز لالقتصاد 
يســاهم يف تحريك عجلته، وال مســاعدات 
لســد حاجات الطبقات الفقرة أو تلك األشد 
فقرا، ســوى إقرار البطاقــة التمويلية التي 
رغــم أهميتهــا وأهمية اإلعالن عــن البدء 
بإجــراءات تنفيذهــا... لكن ال تــزال هناك 
العديد مــن العوائق التي تقف أمامها إن عىل 
مستوى التمويل أو لصعوبة توفر الرشو 
والخوف  املســتهدفة  الرشائح  من  املطلوبة 
الدائم مــن أن تدخل يف دهاليز السياســة 
أداة للقــوى السياســية لتعزيز  وتصبــح 
، وحتــى إن حصلت فهي  موقعها االنتخا
لن تلبي األعداد التي تتزايد يوما بعد يوم وملن 
 هم أشــد فقرا أو تلبي حاجاتهم األساسية«.

أرسالن بذكرى 
: صالح العري
نفتقد شهامتك 

الحــزب  رئيــس  غــرد 
اللبنــاين«  »الديقراطــي 
حسابه  عرب  أرسالن  طالل 
الذكرى  يف  »تويــرت«،  عىل 
عرشة  الثالثــة  الســنوية 
لعضو املجلس السيايس يف 
: »كل  الحزب صالح العري
ونفتقد  نفتقدك  متر  ســنة 
شهامتك وشجاعتك ونخوتك 
نحن  فكم  أكــرث،  وحكمتك 
بحاجــة ألمثالــك يف هذه 
الظروف العصيبة رحمة الله 
وشهيد  الدرب  رفيق  يا  عليك 
وعروبة  الوطنيــة  الوحدة 
الجبل، الشهيد الشيخ صالح 

 .» فرحان العري

عالمة: واقع 
القطاع الصحي 

يتطلّب دعام 
غرد النائب فادي عالمة عرب 
تويرت«:«أكدت  عىل«  حسابه 
خــالل اللقاء الــذي نظمته 
مع  املستشــفيات  نقابــة 
املحلية  املنظــامت  من  عدد 
والدولية يف بيت الطبيب عىل 
ان إســتمرار الوضع الحايل 
ســيؤثر ســلبا عىل خدمة 
املستشــفيات، وهذا ما يهدد 
بكارثة صحية تطال املواطن 
)تأخر العــالج، مضاعفات 
مرضيــة، إرتفــاع نســبة 
الوفيات..( هذا الواقع املأسوي 
للقطاع الصحي يتطلب الدعم 
واملساندة من املجتمع الدويل 
الصحية  املؤسسات  ملساعدة 
عىل الصمود، واإلستمرار عرب 
املستشــفيات  نقابة  إعتامد 
كمنصــة لتنســيق الجهود 
ودعم القطاع ملا فيه مصلحة 

املريض«.

ر التحرير«  رقاً ودّشن نص »ف افتت 
ــي  ــ ــ ــروم ــ ــ ــاجـــــــدة ال ــة مـــــ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ ــد بـ ــ ــق ــ ــف ــ ــ ت ــ ــيـ ــ ـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــا ــ ــ ق
والـــــقـــــا  بـــعـــلـــبـــ  رأس  فــــــي  ــة  ــ ــ ـــدوديّـ ــ ــ ـــح ــ ــ ال املـــــــراكـــــــز 

العامد  الجيش  قائد  تفقد 
الذكرى  جوزاف عــون، يف 
»فجــر  ملعركــة  الرابعــة 
املراكز  الجرود«، عــددا من 
بعلبك  رأس  يف  الحدوديــة 
الســيدة  ترافقه  والقــاع، 
التي غرست  الرومي  ماجدة 
لذكرى  تخليدا  أرز  شــجرة 
الشــهداء يف مقــر قيادة 
فوج الحــدود الربية الثاين 
حيــث  بعلبــك،  رأس  يف 
وضــع العامد عــون أيضا 
الشهداء. نصب  عىل   إكليال 
»دور  عىل  الرومــي  وأثنت 
هذه  يف  خصوصا  الجيش، 
املرحلة الدقيقة والحساسة، 
للعســكريني  وتوجهــت 
بالقــول: »أنتــم أملنا وكل 
الرهان عليكــم، تراب لبنان 
املقــدس  يحلف باســمكم، 
ظروفا  تواجهون  أنكم  نعلم 

صعبة، لكنكم كنتم وستبقون حامة لبنان. يل الرشف أن أكون 
جنديا مثلكم، جميعنا جنود يف ترصف لبنان، أنتم الســيادة 
والكرامة والرشف، نحن معكم يف خندق واحد حتى الشهادة. 
 نؤمن بالقضيــة، ومعا نكمل الطريق وســنعيش أحرارا«. 
وافتتــح العامد عون عــددا من الطرق، التي تشــكل صلة 
وصل بــني املراكز العســكرية الحدوديــة يف جرود رأس 
بعلبك والقاع ويســتفيد منها أيضا مزارعــو املنطقة. كام 
وضع حجر األساس ملركز الرشطة العسكرية يف بلدة رأس 
 بعلبك،  يف حضور عدد من فاعليات البلدة والقرى املجاورة.

ودشن »نصب فجر التحرير« أيضا. كام وضع حجر األساس ملركز 
 تابع ملديرية  املخابرات يف بلدة القاع بحضور فاعليات املنطقة.

والقــى عون كلمة نــوه فيها ب«التضحيــات التي يقدمها 
العسكريون، ال ســيام يف ضوء تشعب املهام التي يقومون 
بالتزامن مــع ضائقة اقتصادية ومعيشــية خانقة«،  بها 
ر بها إيانا  داعيا إياهم إىل »الثبــات يف هذه املحنة التي 
بلبنــان وللوقوف بجانب املواطنني الذيــن يثقون بهم. كام 
نوه بأداء العســكريني والتزامهم املهــامت املطلوبة منهم 
، رغم الظــروف الصعبة والضاغطة التي  بحرفية وانضبا

يعيشونها«.

ل د والروم املراك الحدودية يف ر ب ف د الجي  قا

التق سفرا اليمن سلوفاكيا والدنمار
ــــــو  ـــــ مـــــــــع غــــــراتــــــســــــيــــــانــــــو مــــــو عــــــكــــــر بـــــحـــــ
ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــــيــــ ال الــــــــدعــــــــم واملـــــــــســـــــــاعـــــــــدات لــــلــــ

رئيس   نائبة  إســتقبلت 
مجلــس الــوزراء  ووزيرة 
ارجية  الخ ووزيــرة  الدفاع 
واملغرتبــني بالوكالــة يف 
األعامل   حكومة  ترصيــف 
زينــة عكر  رئيــس اللجنة 
تحــاد  ل العســكرية 
كالوديو  جرنال   ال األورو 
املرافق،  د  والوف غراتسيانو 
العالقات  ــم  معه وعرضت 
بني لبنان و االتحاد األورو  
العســكرية منها،  ال سيام 
الدعم  موضوع  ىل  إ إضافًة 
التــي يعمل   واملســاعدات 
عــىل  ألورو   ا اإلتحــاد 
تأمينهــا للبنــان وللجيش 
اللبناين يف ظــل الظروف 
الصعبة التي ير بها لبنان.
سفر  كر  ع واســتقبلت 
اليمــن عبــد اللــه عبــد 
الكريــم الدعيــس يرافقه 
صالح  املفــوض  الوزيــر 

لبنــان واليمن  للتطــورات يف  البحســني وكان عــرض 
والعالقات الثنائية. ونقل ســفر اليمن لعكر تحيات وزير 
الخارجية اليمنــي أحمد عوض بن مبــارك، متمنيا للبنان 
 دوام التقــدم واالزدهار والخــروج من أزماتــه الراهنة.
واســتقبلت ايضا ســفر جمهوريــة ســلوفاكيا ماريك 
واملنطقة  لبنــان  يف  األوضــاع  البحــث  وتنــاول  فارغا 
وســبل تطوير العالقــات الثنائية وتعزيزهــا، باالضافة 

للبنــان. التــي ســتقدمها ســلوفاكيا  املســاعدات   اىل 
يرافقها سفر  ارك مريث جوهل  الد والتقت عكر سفرة 
ارك نيكــوالي روج وامللحق ترولز بيلغارد،  الهجرة يف الد
وعرضت معهام سبل التعاون املشرتك بني البلدين يف مجال 
 الهجرة وكيفية دعم لبنان واللبنانيني يف ظل األزمة الراهنة.

واســتقبلت عكر نائبة رئيس لجنة مكافحة أشكال التمييز 
ضد املرأة ومقرها جنيف نهلة حيدر، وكان عرض للمشاريع 

باملرأة.  املتعلقة  املواضيع  اللجنة بشأن  بها  التي تقوم 

ق د املرا و والو يا را ة م  كر مجت



مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
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املسّلحة القو  في  واحــد  عسكري  يبقى  لن  طة:  دون  من  الدعم  رفع  عن  لـ«الديار«  األسبق  الــدر  د  قا
ــمــلــة ــن بــالــ ــي ــري ــك ــة... وقـــــد نــشــهــد فــــــرار عــس ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ســـســـات الـ الـــخـــطـــر كــبــيــر عـــلـــى املـــ

 رجاء الخطيب

أبناء املؤسســة العســكرية واألمنية يف هذا البلد ليسوا 
مبعزل عام يجري، ال بل يقع عليهم حكم أشبه بالسجن الذي 
يح من الخدمة  يحرم الراغبني منهم من الحــق حتى بالت
أو بالســفر علّهم يجدون ضالّتهم يف بالد أخرى اسوة بأي 
لبناين هاجر أو يســعى اىل ذلك كأبســط حــق من حقوق 
االنســان إيجاد ما فقده يف وطن أمعن بــه نهباً وحرماناً 

وظلامً وفقداناً للعدل.
 لعل أبل ما يرتجم ما ســبق ذكره، هو رسالة املعاون أول 
يف قوى األمن، رشبل فرح، الذي قرر إنهاء حياته شــارحاً 
األســباب يف رســالة مقتضبة قد تكون لسان حال معظم 
يع، بتمنى ينفهمو صح،  زمالئه »بدي إح كلمتني عال
نحن كســلك عســكري بعدنا منقبض نفس الراتب... أليتا 
بدو يضل الوضع هيك؟ وأخــرا وليس آخراً، ال بخلوك تقدم 

يحك وال بخلّوك تسافر... ». ت
 أبعــد من ذلك، يحمــل املكان الذي فيــه  أقدم فرح عىل 
اإلنتحار دالالت ال بد من عدم غــض النظر عنها، فهو أقدم 
عىل فعلته عــىل مقربة من املديرية العامــة لقوى األمن 
الداخــيل، عىل مقربة من املؤسســة األم، وكأن به يريد أن 
يكون رسالة صارخة عىل ما يعانيه أفراد هذه املؤسسة من 
يح و من  أنواع ظلم مختلفة، وابرزهــا حرمانهم من الت

حقوقهم األساسية. 
قد يلوم البعــض رشبل، ويقــول كان بامكانه الهروب، 
ولكن ملاذا يرمي االنسان بنفســه إىل طرقات مجهولة من 

الســفر واإلقامة الغر رشعية، كام والعمل يف بلدان بصفة 
غر رشعية معرّضاً نفســه للعيش دوماً تحت رحمة املهرب 
أو تاجر البرش، بعد أن كان عنــرصا أو رتيباً أو ضابطا يعتز 

بخدمة وطنه؟
يف وقت تتقاتل األطراف السياســية عــىل حصة وزارة 
الداخلية، يعاين الســلك األمني من تحديــات بلغت أقىص 
درجات الخطورة وباتت تنذر باألســوأ، فمن يضمن يف ظل 
االنهيار املســتمر وبحلول نهاية أيلول اال يثور هذا الســلك 
ويقلب الطاولة إذا مل يتم االستامع بشكل جدي اىل مطالبه؟
»الديــار« اتصلــت بقائد الــدرك األســبق العميد صالح 
جربان لالطالع منه عــىل تفاصيل أكرث حول هذا املوضوع، 
يح رشوطا معينة منها الســن، وســنوات  فأكــد أن للت
الخدمة،والرتبــة، ولكن يف قانون املوازنــة رقم 144 عام 
يــح بعد ان كان  201 حــد فرق، حيث تــم تأجيل الت
ح بناًء عىل طلبه إذا كان قد  باستطاعة العســكري أن يت
أم 18 عاماً يف الخدمة الفعلية للعســكر والرتباء، 20 
، و15 عامــاً لالختصاصيني، فقاموا بإضافة  عاماً للضبا
5 ســنوات لتصبح 23 عاماً من الخدمة الفعلية للعســكر 
، 20 عامــاً لالختصاصيني،  والرتبــاء و 25 عامــاً للضبا
باإلضافة اىل زيــادة بند يف القانون ينص عىل أنه يف حال 
يح  وقعت اضطرابــات أمنية يحق للوزيــر أن يؤجل الت
وهو ما يحصل حالياً ويؤدي اىل عمليات الفرار من الخدمة 

ومشاكل يف السلك.
تحــد العميد عن فــرار ما يقارب 300 فــرد ورتيب و4 
يح من يفر، أما حالياً فانهم  ، حيث كان يتم قبالً ت ضبا

يقومــون بتحويلهم اىل مجلس تأديبــي ومن ثم ردهم اىل 
الخدمــة بعد اتخاذ اإلجراءات القانونيــة بحقهم، كام لفت 
القائم  االنهياراالقتصادي  جربان اىل مدى خطورة وتأثــر 
كلت رواتبهم اىل مستويات  عىل األفراد يف الســلك بعد ان ت
متدنية وأصبحوا غر قادرين عىل تأمني مســتوى معي 
كالذي اعتادوا عليه، مــام حدا بهم اىل مزاولة أعامل أخرى 
للحصول عىل مداخيل اضافية قد تصل اىل الرشوة والفساد 
وتؤثر عىل الســلك ككل بشــكل ســلبي،عىل الرغم من أن 
القانون ينص بشــكل واضح عىل منعهــم من العمل خالل 

سنني الخدمة.
وعن مقّومات صمود هذا الســلك، اعتربالعميد جربان أن 
رفع الرواتب أمر ملح ورضوري، خصوصاً وأن بعض العسكر 
أصبح غر قــادر عىل االجتامع بعائلته ســوى مرة واحدة 
يف األسبوع بســبب األوضاع األمنية، ويعاين يف موضوع 
املواصالت والتنقل،اضافة اىل عدم قدرته عىل تأمني الحياة 
الكرية لعائلته، يف ظل غياب الخدمات التي كانت مقدمة 
له يف ما م من موقعه يف السلك كالصيدلية العسكرية 
أو املستشفيات املتعاقدة معها قوى األمن، ويضطر بذلك اىل 

دفع أضعاف مضاعفة من املبال لتغطية الفروقات. 
ويف موضوع الرواتب، نفى جربان إمكانية دفعها بالعملة 
الصعبة حتى ولــو تأتت من جهة مانحة، كون هذه األموال 
تدخل اىل خزينة الدولة يف بداية األمر، لتقوم بعدها الدولة 
وري جداً أن  بالدفــع بالعملة الوطنية، ولكن أصبح من ال

يتم تعديل الرواتب وتأمني الخدمات الصحية واملعيشية.
وحذر العميد من تفلّت أمني كبر إذا ما استمر الوضع عىل 

ما هو عليه، وتحد عــن توقف 400 باص للجيش اللبناين 
عن نقل العســكريني وتم تعديل أماكن الخدمة لهؤالء وفق 

اماكن سكنهم وهو أمر خطر جداً. 
العميد جربان بشــكل جدي عىل رضورة الترصف  وشدد 
وبشكل فوري وعدم االســتهتار بهكذا أمر، كون رفع الدعم 
الكيل من خــارج إطار خطة انقاذية متكاملة ســوف »لن 
يبقي عســكري واحد يف كافة القوى املســلحة عىل رأس 

عمله، و قد نشهد فرارا جامعيا و انهياراً للمؤسسات«.

مسارات التعليم ون لـ »املبّرات الخيرية« بعنوان:  ا تمر التربوي ال امل
ــع واســـتـــشـــرا املــســتــقــبــل« ــواقـ ــة الـ ــرب ــ ـــل األزمــــــــات... ت فـــي 

عقــدت جمعيــة املربات 
الرتبوي  مؤمترهــا  الخرية 
»مســارات  بعنوان  الثالثني 
التعليــم والرعايــة يف ظل 
الواقع  تجربــة  األزمــات... 
واسترشاف املستقبل«، بحضور 
واجتامعية  تربوية  فاعليات 
وأكاديية ودينية، وحشد من 
تربويّي املــربّات من مختلف 
مؤسساتها املنترشة يف لبنان. 
بداية، تالوة للمتخرج املقرىء 
عز  محمد  املهنــدس  الدويل 
الدين، تبعها النشيد الوطني، ثم 
كلمة للمتخرج الكفيف حسن 
الفّن اســتعرض تجربته يف 
املربّات، ثم فقرة فنّية بعنوان 
»خط القلــم« قدمتها الفرقة 

الفنية يف  املربّات، تالها عرض لواقع »املربّات ».
ثم ألقى مدير عام جمعية املربّات الخرية الدكتور محمد باقر 
فضل الله كلمة استعرض فيها التوجهات العامة للمربّات للعام 
2021-2022، اســتهلها باإلشارة إىل أن النتائج املرشفة لطالب 
املربات يف شهادة الثانوية العامة والشهادات املهنية عىل صعيد 
لبنان والتي بلغت نسبة النجاح فيها 100 يف أغلب االختصاصات.

ولفت إىل« أننا نعيش يف وطن اســترشى فيه الفساد« داعياً 
إىل املواجهة من خالل« تعزيز منظومة القيم يف نفوس أبنائنا 
للتصّدي للفساد ومحاربة الظلم والسعي ملواجهة انهياراملنظومة 
األخالقية باستعادة الثقة بأنفسنا التي نكاد أن نفقدها ونفقد 
معها هّويتنا، وتفعيل القيم الحاكمة ملؤسساتنا التي يجب علينا 
تأصيلها بأال نجعل اليأس واإلحبا يهيمنا علينا، وأن ال يقودنا كل 

ذلك إىل فقدان الثقة بالله«.
وتضمن املؤمتر ندوة تحت عنوان: »املؤسســة الرتبوية يف 
ى«، اســتهلت مبداخالت  صلب األزمات وما بعدها: تحواّلت ور
تربوية مصــّورة، فكانت املداخلة األوىل ألســتاذة الرتبية يف 
الجامعة األمركية يف بروت الدكتورة لينا خليل متحورت حول 
»بيئة املؤسسة ومناخها ودورهام يف صمود املؤسسة الرتبوية 

يف األزمات«، تالها مداخلة لعميد كلّيــة الرتبية يف الجامعة 
اللبنانّية الدكتور خليل الجاّمل تركزت حول التعليم ما قبل الجامعي 
والجامعي خالل األزمات وما بعدها، أما مداخلة رئيســة قسم 
العلوم االجتامعّية والســلوكّية يف جامعة هايكازيان الدكتورة 
حنني الحوت فناقشــت فيها موضوع الدعم النفس تربوي يف 

؟. املؤسسة الرتبوية ما بعد األزمات: عن أي تحوّل نتحّد
تال املداخالت حلقة نقا أدارتها أمينة املؤمتر آيات نور الدين 
وشارك فيها من املربّات كل من املرشف الديني العام د. جعفر فضل 
الله، عضو الهيئة اإلداريّة يف املربّات األســتاذ محمد فّواز، نائب 
املدير العام للرتبية والتعليم األستاذة رنا إسامعيل، منّسق مديرية 

الشؤون الرعائّية األستاذ إبراهيم عالء الدين.
واختتم املؤمتر بكلمة رئيس جمعية املربّات الخرية الســيد 
عيل فضل الله الذي توقف عند عنوان املؤمتر »الذي يحا الواقع 
الصعب الذي يعاين منه البلد والذي ترك أثاره الكارثية عىل الصعيد 
املعي والحيايت والخدمايت، وبات يهدد استمرار عمل املؤسسات 
الرتبوية والرعائية والصحية واملؤسسات االجتامعية، حتى تلك 
العريقة واملتجذرة ووضع الوطن أمام تحدي املصر، مضيفا »نحن 
معوون يف هذه املرحلة اىل ان يسند بعضنا بعضا ويوقي بعضنا 

بعضا«.

ــدو  ــ ــع ــ ال مـــــمـــــارســـــات  دان  االشـــــتـــــراكـــــي 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن ــي ــل ــق ــت بــحــق األســــــر واملــع

دان الحــزب التقدمــي االشــرتا يف 
بحق  االرسائييل  العدو  مامرســات  بيان،« 
الفلســطينيني، والتي  األرسى واملعتقلــني 
تصاعــدت وترتهــا بعد نجــاح املعتقلني 
الســتة يف التحرر مــن األرس، يف عملية 
بحريته  الفلســطيني  الشعب  متسك  أثبتت 
واســتعداده لتحطيم كل القيود يف معركته 
من أجل التحرر الوطنــي«، داعيا »الهيئات 
واملنظامت االنســانية كافــة، اىل التدخل 

والعمل  الفلســطينيني،  األرسى  لحاميــة 
 عــىل تحريرهم مــن قبضــة االحتالل«.

وحيا »جميــع األرسى ويتضامن معهم يف 
إىل  متوجها  للحرية«،  وســعيهم  نضالهم 
»اطياف الشــعب الفلسطيني، بالدعوة إىل 
الوحــدة الداخلية والتضامن الوطني، وإىل 
مزيد من التامسك ملقاومة االحتالل وفرض 
ولقيام  الفلســطينية  للقضية  العادل  الحل 

القدس«.  وعاصمتها  املستقلة  الدولة 

نــصــافــهــم  ــ ــوا ب ــبـ ــالـ ـ األســـــاســـــي  أســــاتــــذة 
ــة الـــــــدراســـــــّيـــــــة  ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ــل بـــــــــــد ال ــ ــ ــب ــ ــ ق

أكدت رابطة األســاتذة املتعاقدين أسايس 
ولجنــة املتعاقديــن يف التعليم األســايس 
الرســمي يف بيــان أنه »يف ظــل الضبابية 
وتحديات انطالقة العام الدرايس للعام الحايل 
2022/2021، ويف ظــل املطالــب املحقــة 
الرسمي،  األســايس  التعليم  للمتعاقدين يف 
يهمنا كرابطة األساتذة املتعاقدين أسايس أن 
نوضح بعض النقا األساسية النطالق العام 
الدرايس من دون أي خلل ومن دون هدر حقوق 

األساتذة املتعاقدين وحرمانهم منها«.
أضاف البيــان: »نؤكد للزمــالء املتعاقدين 
األســايس، أن ال تهاون يف الحقوق التي من 
املفرتض عىل وزارة الرتبية واإلدارة الرتبوية، 
ووزارة املالية ولجنة الرتبية النيابية وأعضائها، 
أن يتحملــوا مســؤولياتهم تجاه األســاتذة 

املتعاقدين كافة:
النقا األساسية التي عىل الوزارة أن تأخذها 

يف االعتبار هي:
1- يرفض املتعاقدون رفضا مطلقا نسبة الـ 
0 لرفع اجر الساعة التي تم مناقشتها مع 
وزير املال لألســباب اآلتية: أ -إذا اعتمد العام 
الدرايس 18 أســبوعا بدل 30 أسبوعا. ب - إذا 
اعتمد العام الــدرايس 4 أيام بدل 5 أيام. تكون 
الزيادة أعطيت بيد وآخذت بيد أخرى، وما يعني 

أن املردود املايل مل يلحقه إي زيادة.
2- بحسب السنوات السابقة يبدأ التدريس 
الدرايس  للعــام  أيلول   2 للمتعاقديــن يف 
وينتهــي يف 30 حزيــران. لذلــك يطالــب 
املتعاقدون باحتساب كامل عقدهم من تاريخ 
2 أيلول لغاية 30 حزيران، وبدوام  ساعات 
يوميا، و5 أيام خالل األســبوع. لذلك يرفض 
املتعاقــدون كافة جعل العام الدرايس الحايل 
18 أسبوعا اســتثنائيا رفضا قاطعا، والعودة 
إىل التعليم كام السنوات السابقة 30 أسبوعا 

تعليميا.
3- إلزامية املــدراء بتدريس 4 أيام حضوريا 
وبدوام  ساعات يوميا، كام وإلزامهم باليوم 
الخامــس لجهة التعليم عن بعــد كل متعاقد 
بحســب برنامجه األســبوعي، ونتمنى عىل 
وزير الرتبية عدم تــرك الخيار للمديرين منعا 

لالستنسابية يف التعاطي مع املتعاقدين.
4-تفعيل قبض مستحقات املتعاقدين شهريا، 
 يتسنى للمتعاقدين القيام بواجباتهم تجاه 

طالبهم وعائالتهم.
5-رضورة العمل بشــكل جدي عىل إعطاء 
املتعاقدين بطاقة صحية وطبابة استشفائية 
ودخول املستشفيات مجانا وعىل حساب وزارة 

الصحة وشملنا بالبطاقة التمويلية«.

الفقيرة  الــشــعــو  تلقي  عــراجــي: 
ــا هـــو األســــاس  ــ ــوب ــ ــّد مـــن ال ــح ــل ل

غرد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »منظمة الصحــة العاملية، رفضت قرار الدول 
الغنية إعطاء مواطنيها الجرعة املنشطة لكورونا، قبل زيادة 
كمية اللقاحات للدول الفقرة، ورفع نسبة التلقيح املنخفضة 
فيها، ويعترب ذلك متيزا طبقيــا وإمكانية لحصول متحورات 
جديدة اكرب. املناعــة املجتمعية العاملية وتلقيح الشــعوب 

الفقرة للحد من الوباء هام االساس«. 

ــة  ــطــار ــيــات ال ــعــمــل : ال ــر ــ ــو شـ ــ أب
ــف ــ ــ ــوقّـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ُمـــــــــــهـــــــــــددة بـ

دعا نقيب األطبــاء يف بروت رشف أبــو رشف، اىل »إيالء 
القطاعني االستشفايئ والتمري األولوية القصوى قبل فوات 
األوان«.  وأشار يف حديث إذاعي، اىل أن »اإلجراءات املتخذة يف حق 
مهر ومحتكري الدواء ليست صارمة«، داعيا اىل أن يتم »دعم 

املواطن مبارشة لتأمني الدواء له ما سيوقف االحتكار والتهريب«. 
وحّذر من أن »املستشــفيات تقفل اقســامها بسبب عدم 
قدرتها عىل تأمني املســتلزمات الطبية«، كاشفا عن أن »عدد 
«، الفتــاً اىل أن »العمليات الطارئة  ّ العمليات الجراحية تد
ســتتوقف أيضاً إن مل يلق القطاع الدعم الالزم لتأمني املازوت 
واملســتلزمات الطبيــة وإن مل تُقــدم التحفيــزات لألطباء 

واملمرضني للبقاء وعدم الهجرة«. 

األسمر  الــقــادر  عبد  نعى  القصيفي 
نعى نقيب محرري الصحافــة جوزف القصيفي يف بيان، 
عبد القادر االسمر الذي وافته املنية، و«هو من وجوه االعالم 
يف شــامل لبنان وخصوصا الفيحاء، التي حملها يف عقله 
ا وهاجسا الزمه طوال  وقلبه وشــفا قلمه هام مقيام ودا
حياته املهنية«. وقال: »كان وفيا ملدينته التي عرفها شــارعا 
شارعا، وحيا حيا وسوقا سوقا. وعرف ناسها الطيبني الذين 
يلفهم الفقر والحرمــان، فنقل معاناتهــم، كام انكب عىل 
تدوين عادات وتقاليــد طرابلس العريقة وتوىل نقل االحدا 
التي عصفت بها يف اكرث املراحل خطورة، وهو مل يبخل عىل 
الصعيد الوطني بالتضحيات الكبار فكابد األمل متقبال بشهامه 
وعنفوان والتســليم مبشيئة الله وقدره، استشهاد فلذة كبده 

وهو يقوم بنزع االلغام التي خلفها العدو االرسائييل«.
وختم »ان نقابــة املحررين اعضاء، مجلســا ونقيبا التي 
احزنها رحيل هذا الزميــل الكبر، تب فراقه وتنضم اىل آله 
وعارفيه وقادريه يف الدعاء لله عز وجل بان يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته«. 

مان  ع النبي  في  ُمخدرات  مخازن   داهم  ي  ال

لي هبة من السفارة التركّية الى قو األمن الدا

التوجيه  الجيــش - مديرية  أعلنت قيادة 
يف بيان لها انــه: »دهمت أمس دورية من 
عثامن-  النبي  بلــدة  يف  املخابرات  مديرية 
البقاع، مخازن قدية عائدة للموقوف حسن 

محمود جعفر وهو من كبار تجار املخدرات، 
وضبطت داخلها كميــة من املخدرات وآالت 
لتصنيعها.ســلمت املضبوطات اىل الجهات 

املختصة«.

أشــارت املديريــة العامة لقــوى األمن 
الداخيل، إىل أنه »جرى يف ثكنة املقر العام 
قاعة الــرشف، بحضور املدير العــام  اللواء 
عامد عثامن  و الســفر الرت عيل باريش 
أولوسوي، تســليم هبة مقّدمة من السفارة 
الرتكيــة إىل  املديرية العامــة لقوى األمن 
الداخيل  عبارة عن كمّيــات كبرة من العتاد 

املخّصص ملكافحة الشغب«.
وخالل اللقاء، أشــار اللــواء عثامن إىل 
أنه »ليســت مفاجأة، كام أنّها ليســت املرة 
األوىل، فالعالقــة الوثيقــة والوطيدة بني 
دولتي تركيا ولبنان وشعبيهام خر دليل عىل 
التعاون املتمّيز يف املجاالت كافة ال ســّيام 
التعاون األمني«، مؤكدا بأن »خطوتكم اليوم 
ومبادرتكــم لتقديم مســاعدات عينّية، من 
أعتدة مختلفة، كالّتي نرى عّينات منها أمامنا 
هنا، لها مكانة عالية من التقدير، خصوًصا 

يف هــذه األزمة االقتصاديّة الّتي يعيشــها 
لبنان من دولة وشعب ومؤّسسات » .

أما الســفر الرت فأكد أن »تركيا ولبنان 
ترتبطان بعالقات تاريخّيــة عميقة الجذور 
وقيم ثقافّية مشرتكة، وهذا يعطي تركيا العزم 
ًا إىل جانب لبنان، بخاّصة  والقّوة للوقوف دا
يف األوقات الصعبة. إنّنا نفتخر بكوننا من بني 
الدول الّتي متّد يــد العون ونعرب عن تضامننا 
الكامل مع دولة لبنان وشــعبه، كام أن تركيا 
تتابع أنشــطة املســاعدة التقنّية من خالل 

.TIKA وكالتها الحكومّية املتخّصصة
وأوضح السفر أن »ســجلّنا الحافل فيام 
يتعلّق بأنشــطة املســاعدة، ينحنا الدافع 
التّخــاذ املزيد مــن الخطــوات األكرث جرأة 
ملســاعدة  اللبنانيني عىل التصّدي للتحديّات 
التي واجهوها يف العامني املاضيني بشــكل 

خاص«.

فري ال ة م ال ل ال ثام يت

ــيــ فـــي   ــة لــلــ ــي ــن ــر األم ــي ــداب ــت حــصــيــلــة ال

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، يف 
بيان لها انــه: »حصيلة التدابر األمنية التي 
املناطق  مختلف  يف  الجيش  وحدات  اتخذتها 
اللبنانيــة يف خالل شــهر آب املنرصم، تم 
توقيف 441 شــخصا من جنسيات مختلفة 
لتورطهم يف جرائم وجنــح متعددة، منها، 
اإلتجــار باملخدرات والقيــام بأعامل رسقة 
وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول 
داخــل األرايض اللبنانية مــن دون إقامات 

من  نارية  ودراجات  سيارات  وقيادة  رشعية 
دون أوراق قانونية. وشملت املضبوطات 124 
ســالحا حربيا من مختلف األنواع وكميات 
من  وعددا  واملتوسطة  الخفيفة  الذخائر  من 
اآلليــات والدراجات الناريــة، باإلضافة إىل 
كمية مــن املخدرات ومــواد مختلفة معدة 
للتهريب وعدد من أجهزة االتصاالت. وســلم 
املوقوفــون مــع املضبوطــات إىل املراجع 

املختصة إلجراء الالزم«. 

تحققه  لبنــاين  إنجــاز 
 Rise Holding مجموعــة 
Group عــرب اتفاقية تعاون 
مع الجامعة اللبنانية الدولية 
لتدريب 40 الف طالب منتسب 
اليها ولتسهيل الطريق امامهم 

يف البحث عن فرص عمل.
التنفيذي  املديــر  وتحد 
 Rise Holding ملجموعــة 
Group الكندية الدكتور محمد 
االتفاقية،  عيل مشــيل عن 
وقــال: » وقعنــا اتفاقيــة 
أرسع  إحــدى  مــع  مهمة 
ــوا يف لبنان  الجامعــات 
والرشق األوســط، الجامعة 
اللبنانية الدولية ممثلة مبدير 
عالقاتها الدولية الدكتور أنور 

كوثراين«.
وتأيت هذه االتفاقية لتكرّس 
عىل  املؤسستني  بني  التعاون 
صعيد توظيف الطالب، البال 
طالب،  ألف  أربعــني  عددهم 
األبحا  وإقامة  وتدريبهــم 
املشــرتكة واالســتفادة من 
كلتا  يف  البرشيــة  املــوارد 
املؤسســتني يف مشــاريع 

علمية وعملية مشرتكة. 

إنجاز لبناين - كندي: 
تدريب لطالب

يف »اللبنانية الدولية«



اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد
السبت 11 أيلول 2021

اول دخولها شــمعة عــىل طولها :اذ مع 
صعــود الر ئيس نجيب ميقــايت اىل القرص 
الجمهوري بدأ ســعر الــدوالر يرتاجع حيث 
شوهد الكثر من املواطنني يقفون يف صفوف 
امام محالت الصرفة للتخلص من دوالراتهم 
مخافة ان يستمر الرتاجع بصورة دراماتيكية 
ولعل مصدر الخــوف يعود اىل ان االتفاق تم 
بعد اكرث من ســنة عىل اســتقالة حكومة 
حســان دياب. واذا كان مــن املبكر الحديث 
عن مصر الدوالر وهــل يرتاجع اىل ما دون 
العرشة االالف لرة فان ذلك مرتبط بالحكومة 
مع  واملفاوضات  ستســلكه  الذي  واملســار 
االصالحات  وتطبيق  الــدويل  النقد  صندوق 

التي باتت معروفة للقا والداين  
سجل سعر رصف الدوالر انخفاضا مستمرا 
منذ الصباح يف الســوق السوداء توازيا مع 
االجواء اإليجابية التي متاوجت مع تشــكيل 
 1 1 و الحكومة، وهو سجل حتى اآلن بني 
الف لرة ووصل يف بعض االحيان  وخصوصا 
مع تشكيلها اىل  14500 لرة للدوالر الواحد 

ويتوقــع ان يســتمر يف تراجعــه يف حال 
االتفاق عىل البيان الــوزاري الذي يؤكد عىل 
اجراء املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل 

ومبارشة االصالحات 
ميقايت  نجيــب  الحكومة  رئيــس  وكان 
واضحــا بهــذ الخصوص عندمــا اعلن بعد 
تشكيل الحكومة ان الدعم مل يعد مقبوال النه 

مل يعد هناك دوالرات للدعم 
ويف هذا االطار، امل سامي عراين رئيس 
وان- الفتوح ان  جمعية تجار جونيــه وك

يستمر تراجع سعر الدوالر
وقال يف ترصيح له : بعد تشكيل الحكومة 
نشهد ارتياحاً عاماً لدى االسواق مام انعكس 
لســعر الرصف وصل اىل ما  انخفاضاً حاداً 
دون ســقف 15000 لرة ونأمل بان يواصل 
الحقيقي ما بني  انخفاضه ليالمس ســعره 
10000 و12000 مــام يســتدعي ان يقوم 
التجار فوراً باعادة النظر بتســعرة الســلع 
املعروضة مساهمة بتخفيف التصخم وتعزيز 

القوة الرشائية لدى املستهلك.

ــ الــــحــــكــــومــــة... ونــــــــزل الــــــــــدوالر  ــعـ ــلـ ـ
ــرة الــســلــع ــســعــي ــت ــر ب عـــيـــرانـــي : العــــــادة الــنــ

ة ري نني اما محل لل وابري املوا

مع تشــكيل الحكومة الجديــدة ارتفعت 
اآلمال بامكان ان تبدأ مســرة إنقاذ البالد أو 
عىل األقل الحد من تدهور قطاعاتها الحيوية، 
ال ســيام القطاع الصحي، رغم أن اآلمال هذه 
تبقى حذرة كون املشــكيلن هم أنفسهم من 

أودوا بالبلد إىل الخراب.  
ويف آخر دراسة أجرتها نقابة املستشفيات، 
الخاصة  أن 30 من ارسة املستشفيات  تبني 
أقفلــت، فيام انخفض عــدد دخول املرىض 
، كام ان نسبة اشغال املستشفيات  بنسبة 25
. وتراجعت نسبة زيارة اقسام  ال تتجاوز 55
، اضافة اىل صعوبة معالجة  الطوارىء 14
مرىض الطوار بســبب النقــص الحاد يف 
االدوية الحيوية. هذا وانخفض عدد العمليات 
طان  3 ومــرىض ال الجراحية بنســبة 
، عدا التخوف مــن رفع الدعم  بنســبة 14
عــن املحروقات ما قد يــؤدي إىل كارثة يف 
القطاع الصحي خالل أسبوعني وفق ما اعلن 
نقيب أصحاب املستشفيات الخاصة سليامن 

هارون. 
يف حديــث لـ«املركزية« أوضح هارون أن 
»من املســتحيل عىل املستشفيات أن تتحمل 
كلفة  تشــغيلها مبازوت غر مدعوم، ويف 
هــذه الحالة تصبــح فقط كلفــة املازوت 
اليومية املحســوبة عىل فاتورة كّل مريض 

00 ألــف لــرة لبنانية ما يعنــي أن كلفة 
املازوت ســتوازي 8 أضعاف ســعر الغرفة 
البالــ 0 ألف لرة. بالتايل، املستشــفيات 
أمام فوىض عارمة وكارثة ستقع عىل ظهر 
املريض ما مل تُسلم املازوت املدعوم، خصوصاً 
يف ظّل التقنني الحايل والبال ما بني الـ 20 
والـ 22 ســاعة يومياً. يجب أال يتحقق هذا 
الســيناريو أبداً. لذا، بعد بدء بحث املوضوع 
مع الوزراء الســابقني ســنواصل بحثه مع 

الحكومة الجديدة«. 
أخرى  »املريض سيتحّمل فروقات  أن  وأكّد 
يف حال بقيت األمور عىل حالها، ألن قسام 
يرفض  الطبية  املســتلزمات  تجار  من  كبرا 
بيع البضائع إال بالدوالر الطازج من كواشف 
املختربات وغرها، ما يعني ارتفاعا كبرا يف 
انية  التكلفة، كون األسعار ستزداد بسبعة و
أضعاف. وهم أوقفوا االستراد لكنهم يبيعون 
من مخزونهم بالدوالر. املفرتض أيضاً بوزير 
الصحة الجديد القيام بحمالت مراقبة دقيقة 
ومراجعة تســعرات التجار ومــا إذا كانت 
البضائع املدعومة تباع بســعر غر مدعوم، 
أو فيها أرباح طائلــة أو معقولة، للتأكد من 
عدم اســتغالل الفوىض من قبل املستوردين 
باهظة  واسعارا  تعجيزية  رشوطا  وفرضهم 

عىل املستشفيات«. 

ة املازوت غيــــــر املدعو املستشــــــفيات أمــــــا كار
فاتــــــورة املري علــــــى  ليــــــرة يومياً  ألــــــف   

أعلنــت رشكة طران الرشق األوســط - 
الحجر  اللبنانية إلغــاء  الجويــة  الخطو 
الفندقــي للــركاب القادمــني مــن الدول 
التي كانــت تخضع اللزاميــة حيازة حجر 
إبتداًء  لبنان وذلــك  للدخــول اىل  فندقــي 
التعميم  عــىل  »عطفاً   2021/ /10 مــن 
املدين  للطران  العامــة  املديرية  الصادرعن 
/2021، حول اإلجراءات  / اللبناين بتاريخ 
املتعلّقة بالركاب الوافديــن إىل لبنان ابتداًء 

.»2021/ من 10/
ويف اإلجراءات:

-عىل جميــع الركاب الراغبــني بالقدوم 
إىل لبنان، باســتثناء األطفال دون 12 سنة، 
أن يكونوا قد أجــروا فحص PCR يف إحدى 
املعنية  السلطات  قبل  املعتمدة من  املختربات 
يف الــدول القادمني منهــا وذلك خالل  
ساعة كحّد أقىص، من تاريخ صدور نتيجة 
الفحــص لغايــة الوصول إىل لبنــان، وأن 

يقوموا بإظهار نتيجة الفحص
مــع الزاميــة وجــود QR code ضمنه، 
 Check عنــد كونتوارات تســجيل الحقائب
in Counters، وال يســمح للــركاب الذين ال 
يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود عىل 
م طائرات الرشكــة القادمة إىل لبنان، و 
PCR  الصادرة من:  ال  تســتثنى فحوصات 

الواليات املتحدة االمركية، كندا، أســرتاليا، 
نيوزيلندا، كوريــا الجنوبية، اليابان وجميع 

. QR code الدول االوروبية من وجود
لبنان  اىل  الوافدين  الــركاب  -عىل جميع 
أن يخضعــوا لفحصPCR   فــور وصولهم 
إىل مطار رفيق الحريري الدويل، باســتثناء 

األطفال دون 12 سنة  وقوات اليونيفيل.
االستثناءات:

يعفى الركاب الذين مر عىل تلقيهم الجرعة 
1 أو جرعة كاملة  -Covid الثانية من لقاح
1الذي هــو عبارة عن  -Covid  من لقــاح
جرعة واحدة فقط، فرتة ال تقل عن أسبوعني 
أو أصيبــوا بفروس كورونــا وتعافوا منه 
ضمن مدة 0 يوماً تسبق تاريخ سفرهم اىل 
لبنان بعد إبراز وثيقة رسمية تثبت ذلك، من 
إجراء فحص PCR  يف الدول الوافدين منها، 
إىل  وصولهم  لفحصPCR  فور  ويخضعون 

مطار رفيق الحريري الدويل- بروت.
يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون 
العودة خالل فرتة أســبوع، أي الذين غادروا 
اليوم  األســبوع وعادوا يف  أيام  أحد  خالل 
إجراء  التايل، من  األســبوع  نفســه خالل 
فحــص PCR  يف الــدول الوافديــن منها، 
ويخضعون لفحصPCR   فور وصولهم إىل 

مطار رفيق الحريري الدويل- بروت.

ــــــر الفندقي للــــــركا الوافدين إلى لبنان إلغا الح

يعيــش القطاع املطعمي يف لبنان أســوأ 
لحظة يف أرشيف نشوئه، بعدما شكّل قبلة 
السياحة وواجهتها يف عيون السّياح والعامل.
يلفت نقيــب أصحاب املطاعــم واملقاهي 
ي طوين الرامي، يف حديث  واملالهي والباتي
201 كان  تلفزيوين إىل أنّه »يف بداية العام 
عدد املؤسســات املطعمّية  8500  مؤسسة، 
ي«، لينخفض  من بينها مقاٍه ومالٍه و«باتي
العام 2020 إىل 4500 مؤّسســة، وهو  يف 

تراجع غر مسبوق يف تاريخ هذا القطاع«.
 8 »خســارة جديدة ظهرت وهي إقفال 
مؤّسســة مطعمّية خالل الـ4 أشهر األوىل 
مــن العــام 2021«، يقول الرامــي، جازماً 
أّن »القطــاع خ أكرث مــن 50 من عدد 

املؤسسات املطعمية حّتى اآلن، علامً أّن الرقم 
الذي تبّقى لعــدد املطاعم يف لبنان »مرعب« 

وسيصدر قريباً«.
وإذ أشــار إىل أّن »البلد يشهد هجرًة هائلة 
التي أتت إىل الســوق  التجارية  للعالمــات 
باتّجاه  اليوم  اللبناين منذ ســنوات، مغادرًة 
الخليج والــدول العربّية وقارة أفريقيا«، ذكّر 
بأّن »أكــرب 10 فنادق يف العاصمة بروت ما 
زالت مقفلة وهذا أمر كار عىل الســياحة 

ومستقبلها«.
يُكّرر  »القطاع عايــش من قلّة املــوت«. 
النقيب هذه الجملة أكــرث من مرّة مع علمه 
بأّن أحداً لن ينتشــل الوضــع ماّم وصل إليه 

إالّ... أعجوبة.

املـــطـــاعـــم ــا  ــ ــطـ ــ قـ  : »مـــــرعـــــبـــــة«  أرقـــــــــــا 
ـــــــــــســـــــــــارًة تــــــاريــــــخــــــّيــــــة ــــــــل  ّ يُــــــــســــــــ

اســتقبل رئيــس الجمهورية العامد 
ميشــال عون يف قرص بعبدا قبل ظهر 
الطاقة واملياه يف حكومة  ، وزير  امس 
ترصيف االعــامل الدكتور ريون غجر، 
الذي وضعه يف اجــواء املحادثات التي 
اجراها يف عامن حول موضوع استجرار 
الغاز من مرص عرب االردن وســوريا اىل 
لبنان. وبعد اللقاء تحــد الوزير غجر 
اىل الصحافيني فقــال:« اطلعت فخامة 
الرئيس عىل اجواء املحادثات التي حصلت 
يف عامن خالل االجتــامع الرباعي بني 
لبنان واالردن ومرص وســوريا مبواكبة 
من البنك الدويل بشــأن استجرار الغاز 
املرصي عرب ســوريا واالردن اىل معمل 
املباحثات  الشامل. وكانت  دير عامر يف 

ودية ومثمرة وتم االتفاق عىل جدول زمني محدد 
إلعادة تفعيل االتفاقــات املوقعة بني الدول االربع 
200 بعد تقويها واســتكامل االجراءات  يف الـ 
املتعلقة بها. وتــم االتفاق خالل  التقنية كافــة 

االجتامع عىل اآليت:
تها  -إجراء مســح من قبل كل دولة عىل منشــ
للتأكد من ســالمتها ومدى قدرتها عىل استيعاب 
الغاز وجهوزيتها للتشــغيل وتقديــم تقرير بهذا 

الشأن وذلك خالل فرتة ثالثة اسابيع.
- بــدء املباحثات مع البنك الــدويل وجمهورية 
وتحديد  واالتفاقيات  العقود  لتقويم  العربية  مرص 

الكميات واالسعار واملدة الزمنية لكل اتفاقية.
-الطلب مــن البنك الدويل املســاعدة يف ايجاد 
الحلول ملسألة التمويل من خالل ضامنة الدفع او 

الدفع لفرتة قصرة.
- الطلب من البنك الدويل املساعدة يف الحصول 
ورية من االدارة االمركية  عىل االســتثناءات ال

لتسهيل السر بهذا املرشوع«.

وردا عىل ســؤال حول الفرتة الزمنية املطلوبة 
للبــدء بتطبيق هذا املرشوع، اوضــح الوزير غجر 
انه »يتطلــب التحقق من االمــور التقنية حوايل 
ثالثة اســابيع، فــكل دولة عليها الكشــف عىل 
الغاز او  تها وأنابيبها وقدرتها عىل استيعاب  منش
إمكان حصول تهريــب يف محل ما، باإلضافة اىل 
القياسات وسالمة الغاز. ومن جهتنا علينا التأكد 
من جهوزية معمل دير عامر لالستقبال. وبعد فرتة 
ثالثة اسابيع تقدم كل دولة تقريرها وتحدد ما إذا 
كانت بحاجــة اىل مدة اطول للتجهيز. يف املقابل، 
كــوزارة طاقة يف لبنان، ســنبدأ العمل مع وزارة 
الطاقة املرصية كام مع البنك الدويل  نتمكن من 
تجهيز االتفاقية التي الزالت سارية املفعول، ولكن 
طبعــا، هناك اختالف يف االســعار ويف الكميات 
الزمنيــة. ويبقى موضوع  املدة  املطلوبة كام يف 
التمويل هو االهم، اي كيف سيتم الدفع، ألن الغاز 
، والبنك الدويل  هو منتج يســعر بالدوالر االمر
يساعد يف هذا االمر، ومن املمكن خالل شهرين او 
أكرث التوصل اىل اقرتاحات للحلول، عىل الحكومة 

اللبنانية املوافقة عليها. فإذا، من املمكن ان 
يأخذ التجهيز لهذا املوضوع حواىل شهرين 

او ثالثة بحسب أوضاع خطو الغاز«.
سئل: يقال انه سينفد البنزين من السوق 
اللبناين، ومل تفتح حتى اآلن إعتامدات، فام 

رأيكم بهذا املوضوع؟
موجودة،  ككل  املحروقــات  إن  أجاب:« 
وما زلنا نحاول اســتعامل الرصيد املتبقي 
من 225 مليون دوالر  نســــعر كميات 
ينقطع  ولن  الرســمي،  بالســعر  البنزين 
البنزين خالل اســبوع. ونحــن نبحث مع 
البنــك املركزي للوصــول اىل إمكانية فتح 
إعتمــــادات يف املرحلــة املقبلــة. وهل 
منصة  سعر  عىل  االعتامدات  هذه  ستكون 
صرفة، او عىل الــدوالر؟، إن هذا االمر مل 

يبت حتى اآلن«.
وعن موضــوع رفع الدعم عن املــازوت والذي 
اصبح هاجسا لدى املواطن اللبناين، خصوصا يف 
كيفيــة تأمينه لفواتر كهربــاء املولدات يف حال 
رفع الدعم، لفت الوزير غجر اىل ان »رفع الدعم ال 
تخذه وزارة الطاقة بل هو قرار حكومي . وآخر قرار 
اســتثنايئ اتخذ كان فتح كل االعتامدات بشكل ان 
املواطن يدفع قيمة الدوالر عىل ســعر 8000 لرة 
ووزارة املال تتحمل فرق السعر، ويكون سعر رصف 
1 لرة تقريبا.  الدوالر بهذه الحالة يقــدر بـ 000
والبنك املركزي يول االعتامدات وفقا لهذا الرقم ».

وأكد الوزير غجر أن »ارتفاع االســعار يؤثر يف 
الرشائية«، مشرا  قدرتهم  تدهور  املواطنني بسبب 
اىل أن »موضــوع الدعم وتحديد ســعر الرصف ال 
يعــود اىل وزارة الطاقة بل بناء عىل قرار حكومي 
يقول ان اعتامدات املحروقات يكون عىل هذا السعر 
او ذاك، ونحن كوزارة دورنا محصور يف التســعر 

بناء عىل اتفاق يحدد طريقة الدعم«.

ــاز ــغـ ــرار الـ ــ ــ ــ ــت ــ ــول اس ــ ــ ــــات ح ــى اجــــــــوا املــــحــــاد ــلـ ــع عـ ــ ــل ــ ــون ا ــ ــ ع
الـــطـــاقـــة  وزارة  ــــس  ــي ــ ول ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــذه  ــخـ ــتـ تـ الــــدعــــم  رفـــــع   : ــر  ـ ــ غـ

را داال و جر           ا م  و مجت

عادت حركــة مرفأ بروت 
أوجدت  بعدما  طبيعتهــا  إىل 
حالً  للجامرك  العامة  املديرية 
موقتــاً للمعامالت الجمركية 
»نجم«  برنامــج  توقــف  إثر 
بفعل إحالة املعنيني كافة إىل 

التحقيق.
هــذا التطّور نقلــه رئيس 
إييل  الدولية  املالحــة  غرفة 
زخور » كاشفاً إىل ذلك، تعليق 
التي    BCTCالـ عامل  إرضاب 
يف   الحاويات  محطــة  تدير 
املرفأ »نتيجة تسديد إدارة املرفأ 
املحطة  إلدارة  النقدي  الدوالر 
من أجل إصــالح األعطال بعد 
اعتامد اآلليــة الجديدة لجهة 
النقدي بعيداً  الجباية بالدوالر 
عن وضع اليــد عىل مواردها 

املالية« .
ولفــت إىل أن »عــدد الرافعات التــي تعمل يف 
املحطة أصبــح  ويُتوقع أن يرتفع إىل 8 و10 بعد 

شهر عندما يتم إصالح أعطالها«.
الســــياق، عىل »رضورة تشكيل  وشــّدد يف 
حكومة جديــدة تأخذ عىل عاتقها إطالق مناقصة 
محطة الحاويات خصــــوصاً يف ضوء التغّرات 
التــي حصلت يف املرفأ وعدم اســتغاللها من قبل 
الرشكة التي ســتفوز بها، علامً أن الدولة اللبنانية 
كانت تتقاىض 0 يف املئــة من اإليرادات والبقية 
للرشكة املشــّغلة، واملفــرتض أال ترتاجع عن هذه 
النسبة عىل رغم تراجع حركة املسافنة بنسبة يف 

املئة« .
وأوضح زخور أن »تراكم األزمات وأبرزها انفجار 
املرفــأ كان لها تداعيات مأســوية عىل عملنا، وال 

يكن االســتمرار يف املامطلة السياســية يف ما 
خّص تشــكيل الحكومة، ألن عملية إعادة إعامره 

مستحيلة من دون وجود حكومة«.
ووصف »الحلــول التي تجــري يف املرفأ بأنها 
موقتة يف انتظار تشــكيل حكومة قادرة وفاعلة 
وتتمتع بالثقــة الدولية، لنبــدأ بالحلول الجذرية 

طويلة األمد«.

{ ظاهرة غر مسبوقة {
ويف املقلب اآلخر، يشــهد قطــاع النقل البحري 
يف العــامل أحياناً كثرة، مبــادرة بعض التجار أو 
املســتوردين إىل استئجار بواخر لشحن الحبوب أو 
السكر أو األســمدة وغرها من السلع أو البضائع 
لحسابهم الخاص، أو اســتئجار ناقالت لحسابهم 
الخاص أيضاً لشــحنها بالنفط أو الغاز أو املازوت 

املشــتقات  مــن  وغرهــا 
البرتولية.

لكن من النوادر جداً أن يشهد 
العاملي  البحــري  النقل  قطاع 
أن تاجــراً أو صاحــب مصنع 
أو معمل... ، يســتأجر سفينة 
مســتوعبات بكاملها لحسابه 
مستوعبات  ويشرتي  الخاص، 
الخاص أيضاً من أجل  لحسابه 
تأمــني شــحن مصنوعاته أو 

منتجاته!
ظاهرة  عن  زخــور  وتحد 
النقل  قطاع  يف  مسبوقة  غر 
عندما  مؤخراً،  العاملي  البحري 
 IKEA أقدمــت عليها رشكــة
الناشطة  العمالقة  السويدية 
األثا  وبيع  تصنيع  ميدان  يف 
املنزلية  واألدوات  واملفروشات 

يف مختلف أنحاء العامل.
ففي ظل النقص املتواصل يف القدرة االستيعابية 
للشحن عىل خطو سفن املستوعبات، واالزدحام 
، واالرتفاع  املتزايد يف مراف الشــحن  والتفريــ
الجنوين بأجور الشحن، بدأت رشكة IKEA استئجار 
لحسابها  املســتوعبات  ورشاء  املستوعبات  سفن 
ومنتجاتها  مصنوعاتها  بشــحن  وقامت  الخاص، 
يف هذه املستوعبات وعىل م تلك السفن، وتأمني 
وصولهــا اىل متاجرها املنتــرشة يف أنحاء العامل 
يف املواعيد املتوقعة لها ومن دون تأخر .ويُتوقع 
أن يحــذو املزيد من الــرشكات واملصانع العمالقة 
يف العامل، حــذو  IKEA يف حال اســتمر قطاع 
النقل العاملي عاجزاً عن توفر القدرة االســتيعابية 
املطلوبة لحركة التجــارة العاملية، ومواصلة أجور 

الشحن البحري ارتفاعها الجنوين.

ـــمـــار عــــــــودة الـــعـــمـــل الــــــى مــــرفــــأ بـــــيـــــروت بـــتـــدابـــيـــر مـــــن الـــ
ــق ُمــنــاقــصــة مــحــطــة الـــحـــاويـــات  ــطــل ـــــور : تــشــكــيــل الــحــكــومــة ســُي ز

ة الحاويات ل مح يل  ف

شــهدت حركة الســفر من لبنان وإليه 
الثامنية  األشــهر  خالل  ملحوظا  ارتفاعا 
األوىل من العام الجاري، وازداد عدد الركاب 
املغادرين والوافدين عرب هذا املرفق بنسبة 
0 يف املئة عــام كانت عليــه يف العام 
الفائت 2020، إذ بل مجموع الركاب الذين 
الدويل  الحريري  رفيق  مطار  اســتخدموا 
الثاين وحتى  يف بروت منذ مطلع كانون 
نهاية آب 2021 مليونني و45 ألفا و  
14 راكبا  ألفا و  54 راكبا مقابل مليون و
يف األشهر الثامنية األوىل من العام 2020.

وكانت أرقام شــهر آب املنرصم شهدت 
بل  املســافرين حيث  ازديــادا يف حركة 
مقابل  راكبا  و4  ألفــا   5 0 مجموعهم 
1 ألفــا و842 راكبــا يف آب 2020 ، اي 

بزيادة فاقت 200 يف املئة.
كذلك كان الحال بالنسبة للرحالت الجوية التي ازدادت 

بنسبة 5 يف املئة اقالعا وهبوطا يف آب املايض.
وقد توزعت الحركة يف املطار كاآليت:

 املسافرون :
ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا املطار خالل شهر 
آب 2021 بنسبة فاقت الـ 200 يف املئة عام سجلته يف 
  5 نفس الفرتة من العام املايض ، وبل مجموع الركاب 0
1 ألفا و842 راكبا يف آب  ألفا و4 راكبا ) مقابــل 
2020 ( فقد ارتفع عدد الوافدين اىل لبنان بنســبة 182 
 418 4 راكبا ) مقابل  20 آالف و8 يف املئة وسجل 
وافدا يف آب 2020 (، كام ارتفع عدد املغادرين بنســبة 
2 راكبا ) مقابل  210 يف املئة وبل 380 ألفــا و 2
38 راكبا يف آب العام املايض( وارتفع عدد  122 الفا و
2 يف املئة وسجل  راكبا. ركاب الرتانزيت بنسبة 

ومع انتهاء شــهر آب يصبح مجموع الركاب الذين 
األوىل من  الثامنية  األشــهر  املطار خالل  استخدموا 
0 يف املئة عن  العــام الجاري قد ارتفع بنســبة 80
الفرتة نفســها مــن العام 2020. اذ ســجل مليونني 
 14 54 ألفا و و45 ألفا و راكبا مقابل مليون و

راكبا يف 2020.

فقد بل عــدد الوافدين اىل لبنان منــذ مطلع العام 
 3 2 ألفا و4 وحتى نهاية شــهر آب الفائت مليونا و8
راكبا  بزيادة  يف املئة  كام ارتفع عدد املغادرين نحو 
8 راكبا. وازداد  33 ألفا و4 3 يف املئــة وبل مليونا و
 10 3 232 باملئة وبل  3 عدد ركاب الرتانزيت بنسبة 
راكبا مقابل 3231 راكبا يف األشهر الثامنية األوىل من 

العام 2020.
 حركة الطائرات:

بلــ مجموع الرحــالت الجوية لــرشكات الطران 
الوطنيــة والعربية واألجنبية التي اســتخدمت املطار 
5 يف  484 رحلة ) بزيادة 55 خالل شــهر آب الفائت 
املئة عــن آب 2020( منها 2423 رحلة وصول اىل لبنان 
5 يف املئة ( و2424 رحلة إقالع من لبنان   ) بزيادة 32

5 يف املئة. بزيادة 
بالنســبة إىل مجموع الرحــالت الجوية من مطار 
رفيق الحريري الدويل يف بروت وإليه منذ مــــطلع 
 24 8 العام وحتى نهاية شــــهر آب الفائــت فبل 
42 يف املئة عــن نفس الفرتة من  رحلة ) بزيــادة 54
العام السابق)، اذ ارتفع عدد الرحالت القادمة اىل لبنان 
42 يف املئة وسجل 12343 رحلة، كام ارتفع  4 بنسبة 
42 يف املئة وسجل  عدد الرحالت املغادرة بنســبة 2

1234 رحلة.

ــات  ــ ــار ركــــابــــاً ورحـ ــ ــط ــ ــة امل ــركـ ــي حـ ــ ارتــــفــــا مـــلـــحـــو ف
ــة    ــي ــا امل االشـــهـــر  ــة  ــي ــان ــم ــ ال ــــال  ــنــســبــة   ب زيــــــادة 

ار بريوت الدو م

املــصــار  جمعية  ــيــس  ر
ديدة ال بالحكومة  يرّح 

رحب رئيس جمعية املصارف الدكتور 
ســليم صفــر باالعالن عن تشــكيل 
اوىل  تبدأ  بان  آمــاًل  الجديدة  الحكومة 
من  الوطن  انقــاذ  رحلة  يف  الخطوات 

ازمته الحالية املستمرة منذ عامني. 
وتابع صفر : »لطاملا طالبنا باالرساع 
الجهود  تواكب  ل  بتشــكيل حكومة 
املبذولة من اجــل وضع خارطة طريق 
واقعيــة ومنطقيــة وقابلــة للتنفيذ 
للخروج من االزمــات التي نعاين منها 
القرارات الســليمة وعدم  نتيجة غياب 
الشعب  من  املطلوبة  االصالحات  اجراء 

اللبناين من املجتمع الدويل. 
واضاف صفــر ان القطاع املرصيف 
للحكومة وعملية  االول  الداعم  سيكون 
اذا ما استطاعت  اعادة احياء االقتصاد، 
ان تؤمــن الحد االد من االســتقرار 
االمني والسيايس واالجتامعي يف البالد 

واقرت االصالحات التي طال انتظارها.

مــــــخــــــزون الـــبـــنـــزيـــن 
.. ــا ــا الــ حــّتــى  يكفي 

البنزين  كشفت معلومات ان مخزون 
بالــكاد يكفي حّتى الثالثــاء املقبل وال 
الساعة  حتى  لبنان  مرصف  من  أذونات 
للباخرتني اللتــني تحمالن كميات قليلة 

من البنزين.
اصحاب  نقابة  عضو  اســتغرب  وقد 
وزير  اطالق  براكــس  جورج  املجطات 
الســابق ريون غجــر هذا  الطاقــة 
الترصيــح ومل ينقــص ان يقول لنا اي 
ســاعة ايضا معتربا ان الكميات تكفي 
السبوع او عرشة ايام بانتظار ان ترفع 
الحكومة الجديدة الدعم عن املحروقات.
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عـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــات
ــراً ــ ــوت ــ ــة  فــــي الــــقــــدس قــــد يـــخـــلـــق ت ــ ــي ــ ــرك ــ ــي ــ ــ الــقــنــصــلــيــة األم ــتـ فـ

عن  اإلرسائيــيل،  »والــال«  موقــع  نقل 
مســؤولني إرسائيليني وأمركيني، أن الرئيس 
األمــر جو بايــدن أبل رئيــس الوزراء 
اإلرسائييل نفتــايل بينيت خالل اجتامعهام 
يف البيت األبيض قبل حواىل أسبوعني أنه ال 
ينوي التخيل عن خطته إلعادة فتح القنصلية 

األمركية يف مدينة القدس.
وأشــار املوقــع العــربي إىل أن إعــادة 
فتــح القنصلية يف القدس متّثل مشــكلة 
مع احتــامل خلق توتر بــني البيت األبيض 

والحكومة الجديدة يف »إرسائيل«.
أشــار مســؤولون إرسائيليــون  كــام 
بايدن طــرح موضوع  أن  إىل  وأمركيــون 

إعادة فتح القنصلية أكرث من مرّة خالل اللقاء مع 
بينيت، ســواًء خالل محادثتهام الخاصة أو خالل 
االجتامع بالطواقم، وشــدد بايــدن عىل أن إعادة 
فتح القنصلية هــي وعد انتخا قدمه، وعىل أن 
وزير الخارجية أنتوين بلينكن، ذكر ذلك علناً خالل 

زيارته يف أيار املايض إىل »إرسائيل«.
من جانبه أوضح بينيت لبايدن أنه يعارض ذلك، 
لكّنه اقــرتح أن تبحث طواقم مــن الجانبني ذلك 

إليجاد حل مقبول عىل الطرفني.
ووفق املوقــع اإلرسائييل، »ينظــر وزراء كبار 
يف الحكومــة اإلرسائيلية إىل قــرار إعادة فتح 
القنصلية عــىل أنه محط جدل كبر من املمكن أن 
الحكومي، ويحتاج قرار  االئتالف  استقرار  يزعزع 
إعادة فتح القنصليــة إىل مصادقة من الحكومة 
»إرسائيل«  حكومة  عىل  وســيكون  اإلرسائيلية، 
إعطاء موافقتهــا، إذا قام أحــد أعضاء االئتالف 
الحكومي بالهرب )االنتقال إىل صفوف املعارضة( 
بســبب إعادة فتح القنصلية، الحكومة يكن ان 

تسقط«.

هذا وتعتقد وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، ووزير 
القضاء غدعــون ليفي، ووزراء آخرون من الجناح 
اليميني يف الحكومــة، أن »إعادة فتح القنصلية 
ستشــكّل مّســاً بـ »إرسائيــل« يف القدس، كام 
أنهم يخشون أن يســتغل رئيس املعارضة بنيامني 
ومهاجمتهم  الحكومة  ملهاجمة  القضية  نتنياهو 

هم بوجٍه خاص«، بحسب املوقع. 
كام نقل املوقع عن أحد املسؤولني يف الحكومة 
قولــه، »إذا أرادت إدارة بايــدن أن يوقف نتنياهو 
دروس اللياقــة البدنية  يعود إىل مكتب رئيس 
الحكومة، إعادة فتــح القنصلية يف القدس هي 

الطريقة الفضىل لضامن حصول هذا«.
وحسب قول املســؤول فقد أوضحت »إرسائيل« 
دارة مخاوفها من اإلمكانية الســلبية الكامنة  ل

يف مسألة القنصلية عىل استقرار الحكومة. 
وكانت إدارة بايدن قد وافقت يف وقت ســابق 
عىل تأجيل إعــادة فتح القنصليــة إىل ما بعد 4 
ترشين الثاين، املوعد النهايئ إلقرار حكومة بينيت 

امليزانية اإلرسائيلية.

يشــار إىل أن ترامب قد اعــرتف بالقدس 
201 ثم دمج  عاصمة لـ«إرسائيل« يف عام 
الجديدة  األمركية  الســفارة  يف  القنصلية 
الدولية ومخالفة  انتهاك للقوانني  هناك، يف 

لسياسات اإلدارات األمركية السابقة.
عاصمة  القدس  الفلســطينيون  ويعترب 
لهم. وعادة مــا يُنظر إىل القدس الرشقية، 
األمركية،  للقنصليــة  الســابق  املوقــع 
عــىل أنها العاصمة املســتقبلية ألي دولة 

. فلسطينية
لكن بينيت أكد يف اتصال هاتفي مع مؤمتر 
ساء املنظامت اليهودية األمركية الكربى  ر
قائالً إن »القدس هــي عاصمة دولة واحدة 
فقط: إرسائيل. ال أريد الخوض يف التفاصيل، لكن 
هذا موقفي الواضح«. وأضاف أنه يريد عالقة من 
دون مشــكالت مع إدارة بايدن وحل األمور بأهدأ 
طريقــة ممكنة بعد متريــر امليزانية يف ترشين 

الثاين املقبل.
وقالت وزارة خارجية الســلطة الفلســطينية 
للقنصلية  اإلرسائيليــة  الحكومة  معارضــة  إن 
األمركيــة »تشــكّل عائقاً أمام عملية الســالم 
وجزءاً من جهود إرسائيل لتغير الوضع التاريخي 

والقانوين للمدينة«.
وشدد املتحد باسم وزارة الخارجية األمركية 
نيد برايس األسبوع املايض عىل أن التزام بلينكني، 
الذي تم التعهد به يف أيار خالل زيارة لـ«إرسائيل« 
اً. ورفض البيت  والسلطة الفلسطينية، ال يزال قا

األبيض التعليق عىل هذه القصة.
وقــال املوقع إنــه ال توجد خطــوات متوقعة 
بشــأن هذه املســألة قبل ترشين الثاين، ما يعني 
أن الجانبني لديهام بعــض الوقت للعمل نحو حل 

مقبول للطرفني.

ــة ــ ــي ــ ــران ــ ــم الـــخـــارجـــيـــة اإلي ــاســ ــ ــد ب ــ ــح ــ ــت ــ امل
ـــان »الــــــــــدول األربــــــــع« ــيـ ــ ــدة ب ــ ــش ــ  يـــنـــتـــقـــد ب

باســم  املتحد  انتقــد 
ســعيد  اإليرانية  الخارجية 
خطيــب زاده بيان الرباعية 
تطورات  بشــأن  العربيــة 
األزمة مــع إيران، قائال إنه 

يخدم »الكيان الصهيوين«.
باســم  املتحد  وقــال 
»من  إن  اإليرانية  الخارجية 
يقــف خلف إصــدار هكذا 
باألســاس  يخدم  بيانــات 
مصالح الكيــان الصهيوين 
األربــع  الــدول  وننصــح 
بالرتكيز عىل دعم الشــعب 
الفلسطيني املظلوم بدال من 

إصدار بيانات تافهة«.
ورأى زاده أن إصدار بيانات من هذا القبيل 
يتناقض مع بعض التحركات الدبلوماســية 
التي تقوم بها بعض الدول لتحسني عالقاتها 
مع ايــران، داعيا دول الجــوار إىل تحكيم 
لحل  الدبلوماسية  الطرق  واستخدام  الحوار 

العالقة. املشاكل 
وعــرب املتحــد اإليــراين عــن رفض 
«، مشــددا  »االدعاءات بشــأن الجزر الثال
عــىل أن جميع تحــركات ايــران يف هذه 
اطار مامرســة سيادتها  تأيت يف  املنطقة 
والتأكيد عىل وحدة أراضيها، مشــرا أيضا 

إىل رفض أي تدخل بهذا الشأن.
»بالعراقيل  زاده إىل ما وصفهــا  وتطرق 
اللجنة  التــي وضعتها بعــض دول هــذه 

الرباعيــة أمام حصول االتفــاق النووي«،  
مضيفا أن مثل هــذه  البيانات لن تؤثر عىل 
تطويــر قدرات ايــران يف مجــال التقنية 

السلمية. النووية 
الرباعية  العربية  الوزارية  اللجنة  وكانت 
املعنية باألزمة مع إيران، قد عقدت اجتامعا 
فيصل  السعودي  الخارجية  وزير  برئاســة 
بن فرحان بن عبد الله، جرت فيه مناقشــة 
مستجدات ملف األزمة مع إيران وما وصف 
بـ »التصدي للتدخالت اإليرانية يف الشؤون 

الداخلية للدول العربية.
وأعدت هذه الجنة التي تضم الســعودية 
واإلمارات والبحريــن ومرص، مرشوع قرار 
الجامعة  15 ملجلــس  الــدورة  رفعته إىل 

العربية عىل املستوى الوزاري العتامده.

ــع  ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــــومــــيــــة عـ ــة هــــ ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ع
قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف أمــــــــــا »الـــــــطـــــــوال«

نجحت جهود وســاطة محلية، يف إمتام 
عملية تبادل 44 جثامناً مــن قوات الجيش 
السعودي  للتحالف  التابعة  والقوات  واللجان 

يف محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال املتحد باسم جبهات الضالع التابعة 
للتحالف الســعودي فؤاد جباري، إن »عملية 
1 جثامناً  التبــادل نجحت يف اإلفراج عــن 
 2 ألبناء القوات املســلحة الجنوبية مقابل 

جثامناً قوات حكومة صنعاء«.
وأوضح جباري أن العملية جرت يف نقطة 
الرشيط الحدودي الرابــط بني يافع التابعة 
ملحافظة لحــج ومحافظة البيضاء بإرشاف 
مبــارش من قيــادة هيئة رئاســة املجلس 
اإلنتقايل الجنو املدعــوم إمارتياً وفق ما 
أفاد ُجباري بشــأن تبــادل جثامني املقاتلني 
الذين قضوا خالل املعارك الدائرة بني الطرفني 
جبهات شامل الضالع من ُمريس شامالً حتى 
تورصة األزارق يف أقــىص الجنوب الغر 

للمحافظة.
هذا وبث اإلعالم الحر اليمني مشــاهد 
عملية هجومية عــىل مواقع قوات التحالف 
الطوال وغر مديرية  أمام منفذ  السعودي 
حرض الحدودية مع جيزان الســعودية يف 

محافظة حجة شامل غرب اليمن.
وأكّد موقع اإلعــالم الحر اليمني تنفيذ 
إغارة  عملية  الشــعبية«  واللجــان  الجيش 
مباغتة عىل مواقع الجيش الســعودي أمام 
منفــذ الطــوال وغر حــرض مبحافظة 

حجة«.
وأظهرت مشــاهد اإلعــالم الحر تقدم 
متارس  إىل  ووصولهــم  واللجــان  الجيش 

مرتزقة الجيش السعودي.
وأســفرت العمليــة الهجوميــة للجيش 
واللجان عن وقوع قتىل وجرحى يف صفوف 
التي  العملية  الســعودي« خــالل  »الجيش 

استغرقت ساعتني ونصفا.

ــي تـــركـــيـــا  ــ ــ ــر ف ــ ــط ــ ــــارجــــيــــة ق وزيـــــــــر  بعد زيارة إيران وباكستان
اجتمع وزير الخارجية الرت مولــود جاويش أوغلو مع 
نظره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين بالعاصمة 
أنقرة امس، وتناول الوزيران التطورات األخرة يف أفغانستان، 
واملساعدات القطرية الرتكية لهذا البلد إلعادة تشغيل مطار كابل 

الدويل.
وذكرت املعلومات أن البيان املقتضب للخارجية الرتكية أوضح 
أن الداعي األسايس للقاء بني وزير الخارجية ونظره القطري 
كان هو التطورات بأفغانســتان، وأضاف أن كال البلدين تقدم 
لحركة طالبان بعرض لتشــغيل مطار كابل، ومل يكن هناك رد 
عىل طلبهام، غر أن الفرق الفنية الرتكية والقطرية هي التي 
تشغل حاليا املطار.وعقب اللقاء، نرش وزير الخارجية القطري 
تغريدة عىل تويرت قال فيها إن التعاون بني بالده وتركيا بشأن 
مطار كابل ساهم يف استئناف عمليات اإلجالء اآلمن للمدنيني، 

وأوجد حلقة وصل بني أفغانستان والعامل الخارجي.
وتندرج زيارة نائب رئيــس الوزراء وزير الخارجية القطري 
لرتكيا ضمن جولة خارجية بدأها أمس، وشملت حتى الساعة 
إيران وباكستان، وينتظر أن تشمل أيضا روسيا، وتتمحور حول 

امللف األفغاين، إضافة إىل العالقات بني الدوحة وهذه الدول.

{ مطار كابل {

1 من خرباء  وكان الوزير جاويش أوغلو رصح قبل أيام أن 
الطران األتراك موجودون مبطار كابل، وأنهم يســاهموا يف 
إدارته وتشغيله. وقبل أيام، قال املتحد باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد لوكالة أنباء تركية إن تركيا بلد شقيق، وإن طالبان تعمل 
عىل توثيق العالقات بني البلدين، وأشاد بالدور الرت والقطري 

يف تشغيل املطار.
وذكرت أن أنقرة مل تبد حتى الســاعة موقفا رســميا إزاء 
الحكومة املؤقتة التــي أعلنتها طالبان قبل يومني، مضيفا أن 

ل الحذر. موقف تركيا تجاه هذه الحكومة يتسم بالتفا
وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد أعرب عن شكر قطر 
لطالبان سامحها بتسير رحالت مدنية من مطار كابل. وأضاف 
يف مؤمتر صحفي بإســالم آباد مع نظره الباكستاين شاه 
محمود قر أن تسير هذه الرحالت يعني أن لدى أفغانستان 

ون. معربا حرا للناس يسافرون منه ويعودون كام يشا

{ املساعدات اإلنسانية {

كام دعا الوزير الشــيخ محمد بن عبد الرحمن إىل تطوير 
آلية، لتقديم املساعدات اإلنسانية ألفغانستان، منفصلة عن أي 

حسابات سياسية.
وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد أشاد بدور الدوحة 
يف دعم ســالم أفغانســتان. وقال يف بيان عقب اجتامعه 
مع الشــيخ محمد بن عبد الرحمن إن الدور القطري كان فعاال 
بأفغانســتان، كام دعا املجتمع الدويل للتضامن مع الشعب 
األفغاين، واملشاركة بشكل إيجا يف إيجاد سالم دائم وتحقيق 

االستقرار يف هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الباكســتاين شــاه محمود قر 
إن املجتمع الــدويل يراقب أفعال حكومــة ترصيف األعامل 
األفغانية، موضحا يف مؤمتر صحفي بإسالم أباد مع نظره 
اإلسباين خوسيه مانويل ألباريس أن االعرتاف بهذه الحكومة 

من عدمه يعتمد عىل ترصفات حركة طالبان.
وخالل املؤمتر الصحفي، أعلن وزير الخارجية اإلسباين أن 
مؤمترا للامنحني ألفغانستان سيعقد االثنني املقبل يف جنيف 

وأن بالده ستشارك فيه.
البالد  وأضاف »مؤسســاتنا اإلغاثية كانت موجودة يف 
طوال 20 سنة، ومستعدون لتقديم املساعدة ولن نتخىل عن 

أفغانستان«.

{ الجهود الدولية {

وقبل زيارته لباكســتان، التقى وزيــر الخارجية القطري 
بالعاصمة اإليرانية طهران نظره حســني أمر عبد اللهيان، 
وبحث معه العالقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية من بينها 

أفغانستان.
وأفــادت الخارجية اإليرانية أن عبــد اللهيان أكد لنظره 
القطري أهمية دعم الحوار كســبيل لحل الخالفات بني دول 
املنطقة، وأن يكون هناك يف أفغانستان حكومة شاملة تضم 
كافة أطياف املجتمع، وأن الواليات املتحدة هي املسؤولة عام 

يعانيه الشعب األفغاين.
من جانبه، قال الوزير محمد بن عبد الرحمن يف تغريدة إن 
الهدف من اللقاء كان »التباحث يف الشأن األفغاين ومناقشة 
ورة تضافر الجهود  املستجدات« مؤكدا أن »دولة قطر تؤمن ب

ى الدولية تجاه أفغانستان لضامن حل كامل وشامل«. والر
وتأيت الزيارة الخارجية للوزير القطري، بعد بضعة أيام عىل 
زيارة وزيــر الخارجية األمر أنتوين بلينكن للدوحة، حيث 
حصل عىل تعهد جديد من طالبان بالسامح لألفغان الراغبني 

يف مغادرة البالد بالخروج دون عراقيل.
من ناحية أخرى، قال مندوب إيران الدائم لدى األمم املتحدة 
مجيد تخــت روانجي إن بالده لن تعــرتف بأي حكومة تصل 
إىل السلطة بالقوة يف أفغانستان، وإنها لن تدعم إال حكومة 

شاملة تضم األطياف األفغانية كافة.
وأضــاف روانجي، خالل اجتامع ملجلــس األمن الدويل، أن 
طهــران تنتظر تنفيذ طالبان لوعودها يف تشــكيل حكومة 
شاملة تفرزها انتخابات حرة ونزيهة، معربا عن قلق بالده من 
انعدام األمن واالستقرار وتهديدات الجامعات اإلرهابية ومهر 

املخدرات بأفغانستان، حسب تعبره.
ومنتصف آب املايض، سيطرت طالبان عىل البالد، مبوازاة بدء 
مرحلة أخرة من انسحاب عسكري أمر اكتمل نهاية ذلك 
الشهر، وقد شكلت طالبان حكومة تسير أعامل، وتعهدت بأال 

رضار بأي دولة. تُستخدم أرايض أفغانستان منطلقا ل

ّن  ي »النهضة«  أزمة  حّل  تعقيداًمصر:  ــر  أكــ ـــاعـــاً  او املنطقة 
قال وزير الخارجية املرصي سامح شكري، إن »إيجاد 
االنزالق  املنطقة  أن يجّنب  النهضة، يكن  حّل ألزمة سد 

تعقيداً«. أكرث  إىل وضع 
العرب،  الخارجية  اجتامع وزراء  وأشار شكري، خالل 
النهضة، وهو  إىل أن »موقف مرص ثابت تجاه أزمة سد 
رضورة التوصــل إىل حل واتفاق ملزمني، يحافظان عىل 

األطراف«. جميع  حقوق 
التفاويض ملرص والسودان  املوقف  وشدد عىل »ثوابت 
بشــأن ســد النهضة«، مؤكداً أن »الحل يكمن يف اتفاق 
ملزم وعــادل، يصون حــق إثيوبيــا يف التنمية، الذي 

ونقّدره«. نحرتمه 
وتابع شكري »لكن ذلك ال يأيت بأي شكل من األشكال 
خصامً من حقوق مرص والسودان املائية يف نهر النيل«، 
مشــراً إىل أن »اعتامد قواعد ملء الســد وتشغيله عرب 
اتفــاق األطراف املعنية، اتفاقاً قانونياً ملزماً، ســيجّنب 
تُحمد عقباه،  أكرث تعقيداً ال  املنطقة إىل مشــهد  انزالق 

إليه«. الذهاب  وال نرغب يف 
يُذكــر أن مــرص أعلنت، يف وقت ســابق، أن الذهاب 
أحد  يُعّد  النهضــة«  إىل مجلس األمن يف قضية »ســد 
املسارات، وليس املســار الوحيد أو املنتظر لحل املشكلة 

خالله. من 
وقال مندوب مرص الدائم لدى األمم املتحدة، الســفر 
محمد إدريس، إن »مــرص توجهت إىل مجلس األمن يف 
الجالء، وقضية  3 قضايا مفصلية وحيوية، هي: قضية 

النهضة«. 1، وأخراً أزمة سد  األرض عقب عام 
ومنذ عام 2011، تتفاوض مرص والســودان وإثيوبيا 
من أجل التوّصل إىل اتّفاق بشــأن ملء »ســد النهضة« 
النيل. لكن،  وتشــغيله، وضامن حقوق كل بلد يف مياه 
عىل مدى 10 سنوات، مل تُفلح أي جهود يف التوّصل إىل 

البلدان الثالثة. اتفاق ملزم بني 

تونس: هناك اتجاه
 إىل تغير  النظام 
السيايس يف البالد

الرئيس  مستشــار  كشــف 
الحجام، يف  وليــد  التونــيس، 
حديــث إىل وكالة »رويرتز«، أن 
النظام  تغير  إىل  اتجاهاً  »هناك 
السيايس يف تونس، ورمبا عرب 

استفتاء«.
»الدســتور  إن  الحجام  وقال 
أساســياً،  عائقاً  أصبح  الحايل 
نظام  ووضع  تعليقه،  ويُفرتض 
للســلطات املوقتة«، مضيفاً أن 
قيس  التونيس  الرئيس  »برنامج 
ســعّيد أصبح عىل بعد خطوات 
يجري  أن  املتوقــع  ومن  قليلة، 
أكد،  سعّيد  وكان  قريبا«.  إعالنه 
الخارجية  وزير  استقباله  خالل 
اليوناين نيكــوس ديندياس، أّن 
التدابــر االســتثنائية التي تّم 
اتخاذهــا يف 25 متوز املايض، 
الدســتور، وأن  إطار  تندرج يف 
»املســار الديقراطي يف البالد 

سيتواصل وفق إرادة الشعب«.
»املســار  أن  عــىل  وشــّدد 
بناء  يف  سيتواصل  الديقراطي 
دولة القانون عىل أسس جديدة، 
الفســاد وتقطع  تق عــىل 
الراهن، سياســياً  الوضــع  مع 
واقتصادياً واجتامعياً«، وفق بيان 

رئاسة الجمهورية التونسية.
مشاركته  خالل  سعّيد،  وحّذر 
الـ 5 إلنشاء  الذكرى  إحياء  يف 
سلك الحرس الوطني، من وجود 
من يحاولون التسلل إىل األجهزة 
بكشف  مهدداً  األمنية الحيوية، 
من  وكشــف  املحــاوالت،  هذه 

يحاولون القيام بها.
ودعا ســفراء دول »مجموعة 
الســبع«، يوم اإلثنــني املايض، 
الرئيــس التونــيس إىل »تعيني 
رئيٍس جديٍد للحكومة عىل وجه 
النظام  إىل  والعــودة  عة،  ال
فيه  يــؤدي  الدســتوري الذي 

الربملان املنتخب دوراً كبراً«.

ـــدود ــ ــ ــح ــ ــ الـ فـــــتـــــ  إعـــــــــــــــادة   : لــــيــــبــــيــــا 
ــــــويــــــة والـــــــبـــــــريـــــــة مــــــــع تــــونــــس  الــــــ

أعلنت الحكومة الليبية امس أّن فتح املعابر 
الربية والجوية مع جارتها تونس ســيجري 

خالل أيام قليلة.
الحكومة  باسم  الرســمّي  املتحد  وقال 
الليبية إنــه جرى االتفاق عــىل إعادة فتح 
األسبوع  الجوية  الحركة  واستئناف  الحدود، 
املقبل، وفــق الربوتوكول الّصحّي املوّحد بني 

الجانبني الليبّي والتونيّس.
يذكر أنه ويف وقت ســابق، ناقش رئيس 
الحكومــة الليبية عبد الحميــد الدبيبة مع 
الرئيــس التونيّس قيس ســعّيد يف تونس 
البلدين،  بني  الحدودية  املعابر  فتح  مســألة 
الربية  الحركة  عــودة  عىل  الجانبان  واتفق 

والجوية بني البلدين.
ويوم الثالثاء املايض، أعلن رئيس املجلس 
الرئايس الليبي محمد املنفي انطالق مرشوع 
أن  مؤكداً  البــالد،  الوطنيــة يف  املصالحة 
هذا القرار اتخذ وفقاً لرغبة الشــعب الليبي 

وحاجته إىل ذلك بعد سنواٍت من الخالفات.
أيام  قبل  الجزائرية  العاصمــة  يف  وُعِقد 
مؤمتر »دول جــوار ليبيا« عىل مدى يومني، 
الختامي عىل  املؤمتــر يف بيانــه  وشــدد 
»رضورة سحب القوات األجنبية واملرتزقة من 
األرايض الليبية، ورضورة إرشاك دول الجوار 

الليبي يف أي مسارات بشأن تلك املسألة«.
وكان وزير الشــؤون الخارجية واملغرتبني 
التونيس، عثامن الجرندي، دعا نهاية شهر آب 
املايض، إىل رضورة وضع جدول زمني واضح 
ومدروس ومحكم التنسيق النسحاب القوات 
األجنبية من ليبيا، حتى ال تستغله التنظيامت 

اإلرهابية لنرش املزيد من الفوىض والعنف.

وزيرة الخارجيــة والتعاون الدويل الليبية 
نجالء املنقو كانت ووزير الداخلية الليبي، 
قد زارا تونس، وذلك بعد أن قررت ليبيا يف 8 
متوز املــايض، إغالق حدودها الربية  يوليو
والجوية مع تونس، بســبب انتشار فروس 
كورونــا يف البلــد الجار، وتفاقــم الوضع 

الصحي فيها.
ووفــق بيان للرئاســة التونســية، فإن 
محادثات هاتفية، أجراها الدبيبة مع الرئيس 
بني  التعاون  »عالقات  إىل  تطرقت  التونيس، 
ومســألة  بتونس  الصحي  والوضع  البلدين 

إغالق الحدود«.
وكانت تونس قد فوجئت بإغالق املعرب من 
جانب ليبيا بصفــة أحادية، وتّم إقرار إعادة 
الفتــح، وهو ما رفضته تونــس، ألن القرار 
ليس ليبياً فقط، وتّم اإلعالن عن ساعة الفتح 
للجانب الذي ال يتبــع ليبيا، بل تونس، وهذه 
مســألة مهمة تتعلق بالســيادة التونسية، 
وهناك ترتيبــات يتم اللجوء إليها عند الفتح، 

وهذا مل يتم«. 
ليبية، يف 23  كذلك، تحدثت وثيقة رسية 
آب املــايض عن أن 100 إرهــا يخططون 
ملهاجمــة تونس من جهة بــن قردان.وقال 
األمنيني  للمســؤولني  الليبي  الداخلية  وزير 
الليبيني، إن رئيــس مكتب الرشطة الجنائية 
العربيــة والدولية قد ُعلــم مبوجب برقية 
وردت إليه من »انرتبول تونس«، تشــر إىل 
توفر معلومــات باعتزام حواىل 100 عنرص 
الوطية  الجوية  بالقاعدة  متواجدين  إرها 
بليبيا، وينوون التســلل إىل تونس من جهة 

بن قردان.

ــا األمــيــركــي ــ ــدف ــ بــعــد تــأجــيــل زيــــــارة وزيـــــر ال
ون ــنــة الـــشـــ ــ ـــيـــس ل ــان يــســتــقــبــل ر ــم ــن ســل بـ
ــا الــــروســــي ــ ــ ــدوم ــ ــ ـــلـــس ال  الــــدولــــيــــة بـــمـــ

استقبل ويل العهد السعودي األمر محمد 
بن ســلامن رئيس لجنة الشــؤون الدولية 
مبجلس الدوما للجمعية الفدرالية لروســيا 
، وذلك بعد يوم  االتحادية ليونيد سلوتســ
من إعالن وزير الدفاع األمر لويد أوس 

تأجيل زيارته إىل السعودية.
إن  السعودية )واس(  األنباء  وقالت وكالة 
اللقاء الذي جرى يف قرص نيوم اســتعرض 

عالقات الصداقة والتعاون بني البلدين.
ه مــن الجانب  وأضافــت أن اللقاء ح
األمن  الدولة ومستشــار  الســعودي وزير 
الوطني الدكتور مســاعد بن محمد العيبان، 
والدكتور مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس 

مجلس الشورى.
واألربعاء املــايض، أعلنــت وزارة الدفاع 
األمركية )بنتاغــون( أن وزير الدفاع -الذي 
كان يقوم بجولة خليجية- أرجأ إىل أجل غر 
مسمى زيارة كان من املقرر أن يقوم بها إىل 
الســعودية يف قرار عزاه إىل »مشكلة يف 

الجدول الزمني«.
وقال مسؤول يف البنتاغون لوكالة األنباء 
الفرنســية إن »زيــارة الوزيــر إىل اململكة 
العربية الســعودية أرجئت بســبب مشاكل 

تتعلق بالجدول الزمني«.
وأضاف أن وزير الدفــاع يتطلع إىل إعادة 

جدولة الزيارة يف أقرب فرصة ممكنة.
ومطلع األسبوع، بدأ أوس جولة خليجية 
بعد أسبوع عىل انسحاب الواليات املتحدة من 
أفغانســتان. وبدأت جولــة الوزير األمر 
من الدوحة، حيث زار برفقة وزير الخارجية 
األمركية أنتوين بلينكن قاعدة العديد الجوية 
العمالقة، التي مثلــت قاعدة خلفية للج 
الجوي الذي أقامتــه الواليات املتحدة، والذي 
أتاح خالل النصف الثاين من آب املايض إجالء 
123 ألف شخص من كابل، أغلبهم أفغان فروا 

من بلدهم خشية انتقام طالبان.
واألربعــاء املايض، زار أوســ الكويت، 
حيث شكر مسؤوليها عىل »دعمهم الحاسم« 
لعمليات اإلجالء التي نظّمتها بالده، حســب 

ما قاله يف تغريدة عىل تويرت.
وزار أوس أيضا البحرين، حيث أشاد مبا 
أسامه »العمل البطويل« الذي قام به عنارص 
البحرية األمركيــة املتمركزين يف اململكة، 
الذين شاركوا يف أضخم ج جوي عسكري 
يف التاريــخ، وفق ما قاله الوزير يف تغريدة 

ثانية.
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ــو ــ ــب ــ دولــــــــيــــــــات ـــــــــ م

ــن«  ــ ــول ــ »غ مــــن  ــر  ــاصـ ــنـ عـ ــال   ــ ــق ــ ــت اعــ
ــى الــيــونــان ــا مــحــاولــتــهــم الـــفـــرار إلـ ــن أ

أوقفت القوات الرتكية يف والية أدرنة شامل غر البالد، 
امس11 شــخصا بينهم  ينتمون إىل تنظيــم »غولن« أثناء 

محاولتهم الفرار إىل اليونان.
وأفــادت وزارة الدفاع الرتكية يف بيــان، بأن قوات حرس 
الحدود يف أدرنــة قبضت عىل 11 شــخصا كانوا يحاولون 

الهروب إىل اليونان بطرق غر قانونية.
وعند التحري عن هويات املقبوض عليهم تبني لقوات حرس 

الحدود أن  منهم ينتمون لتنظيم »غولن«.
وتصنف تركيا تنظيم »غولــن« عىل أنه »جامعة إرهابية« 
وألقت الحكومــة الرتكية باللوم عــىل التنظيم يف محاولة 

.201 االنقالب الفاشلة عام 

ــدة  جــدي ســلــســلــة  تـــعـــر  ــدن  ــايـ بـ إدارة 
ـــات ــا ــبـــعـ ــر لــخــفــ االنـ ــيـ ــدابـ ــتـ ــن الـ ــ م

عرضت إدارة الرئيس األمر جو بايدن التي التزمت بجعل 
مكافحة التغر املناخي أولوية، سلســلة جديدة من التدابر 
لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطران التجاري بنسبة 20 

بحلول العام 2030.
وقال البيت األبيض، يف وثيقة نرشت، إن »هذا القطاع ينتج 
راهنا 11 من انبعاثات الناجمة عن وسائل النقل يف الواليات 
املتحدة«، مشددا عىل أنه »يف حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية 
من شأن االنبعاثات الناجمة عن الطران أن ترتفع مع ارتفاع 

رحالت األفراد والبضائع«.
يع إنتاج وقود  وتريد اإلدارة األمركية يف مرحلة اوىل ت
الطران من مصادر طاقة متجــددة ليصل إىل ما ال يقل عن 
11 مليار ليرت يف السنة بحلول العام 2030، ويعترب اعتامد  4
وقود غر أحفوري من أكرث الوسائل طموحا لحفض البصمة 

الكربونية لقطاع النقل الجوي.
بدورها وافقــت رشكات الطران األمركيــة التي تعهدت 
جامعيــا يف اذار املايض، بإنتاج مليــاري غالون من الوقود 
من مصــادر متجـــددة سنوياً بحلول 2030، عىل رفع هذا 

الهدف«.

أعلن البيت األبيض أّن الرئيس األمر جو بايدن 
أجرى، أمــس الخميس، مباحثات هاتفية مع نظره 
الصيني  جينبين هي األوىل بينهام منذ  أشهر، 
يف محاولة لضــامن عدم تحّول »املنافســة« بني 

البلدين إىل »نزاع«.
وقال مســؤول كبر يف الرئاسة األمركية لعدد 
من الصحافيني طالباً عدم نرش اسمه إّن بايدن أبل 
نظره الصينــي، خالل املكاملة الهاتفية، أّن الواليات 
املّتحدة تريــد »أن يظّل الزخم تنافســياً وأن ال نجد 
أنفسنا يف املستقبل يف وضع ننحرف فيه إىل نزاع 

غر مقصود«.
وهذه أول محادثــة هاتفية بني الرئيســني منذ 
. ويومها كان بايدن قد خلف لتــّو دونالد  شــبا

ترامب يف سّدة الرئاســة وأم آنذاك ساعتني عىل الهاتف 
مع الرئيــس الصيني. ومرّت العالقات بني واشــنطن وبكني 
بوقت عصيب يف عهد ترامب الذي أشــعل فتيل حرب تجارية 

بني القوتني العظميني يف العامل.
وعــىل الّرغم من دفاعهــا عن التعّدديــة ودعوتها إلنهاء 
سياسة ترامب التي ارتكزت عىل مبدأ »أمركا أوالً«، أبقت إدارة 
بايدن عىل الرسوم الجمركية التي فرضتها اإلدارة الجمهورية 
الســابقة عىل البضائع الصينية واعتمدت سياســة صارمة 

بشأن نقا الخالف األخرى بني البلدين.
لكّن املســؤول الكبر يف البــــيت األبيض أقّر بأّن حالة 
الجمود الدبلومايس بني البلدين ال يكن أن تستمّر، محّذراً من 
أّن بقاء الحال عىل ما هو عليه بني واشنــطن وبكني ينطوي 

عىل مخاطر.

{ »منافسة رشسة« {

وقال: »نحن مع منافسة رشســة، لكّننا ال نريد أن تتحّول 
هذه املنافسة إىل نزاع«.

وأضاف أّن الغرض من املحادثة الهاتفية هو إرســاء قواعد 
أمان تضمن أن »تدار العالقة مبســؤولية« حتى »نصل فعالً 

إىل وضع مستقّر بني الواليات املتحدة والصني«.
وأوضح املسؤول األمر أّن الهدف من املكاملة كان البحث 
الخروج بقرارات  يف قضايا »واسعة واســرتاتيجية« وليس 

ملموسة أو االتفاق عىل موعد لعقد قمة ثنائية.
من جهته، قال البيت األبيض يف بيان إّن الرئيسني »ناقشا 
مجاالت تتالقــى فيها مصالحنــا، ومجــاالت تتباعد فيها 

مصالحنا وقيمنا ووجهات نظرنا«.
ويف بكــني، قال اإلعالم الرســمي إّن الرئيســني الصيني 

واألمر أجريا »محادثات رصيحة ومعّمقة«.
ونقلت شــبكة التلفزيون الحكوميــة »يس يس يت يف« 
عن بيان رســمي مقتضب أّن رئييس أكرب قوتني اقتصاديتني 
العامل »أجريا محادثات اســرتاتيجية رصيحة ومعّمقة  يف 
وواسعة النطاق حول العالقات الصينية-األمركية والقضايا 

ذات االهتامم املشرتك«.

{ »صعوبات خطرة« {
وأضافت أّن  أبل بايدن أّن سياسة الواليات املّتحدة تجاه 
الصني تسّببت بـ«صعوبات خطرة« وشّدد عىل مسامعه عىل 
أّن إعادة العالقات بني البلدين إىل مســارها الصحيح أمر بال 

األهمية »ملصر العامل«.
وقال  لبايدن وفقاً للمصدر نفســه إّن »بلدينا والعامل 

بأرسه سيعاين يف حال حدو مواجهة صينية-أمركية«.
وأضاف أّن »مســتقبل العامل ومصره يعتمدان عىل قدرة 
الصني والواليات املتحدة عىل إدارة عالقاتهام بشكل صحيح. 

هذا هو سؤال القرن الذي يتعنّي عىل البلدين اإلجابة عليه«.
وكانــت محادثات جــرت بني البلدين عىل مســتوى أد 
مل ت عىل ما يرام، وال ســّيام تلك التي اســتضافتها مدينة 
أنكوريج بوالية آالسكا، يف آذار ، وسادها توتر شديد بني وزير 
الخارجية األمر أنتوين بلينكن وعدد من كبار املســؤولني 

الصينيني.
وقال املسؤول الكبر يف البيت األبيض للصحافيني »مل نكن 
أنّه يف مواجهة  ورين كثراً بسلوك محاورينا«، مضيفاً  م
هذا املأزق »أدرك الرئيس بايدن أهمية التحّد إىل الرئيس  

مبارشة«.
وشّدد املسؤول األمر عىل أّن املكاملة الهاتفية بني بايدن 

و هدفت إىل »إبقاء قنوات االتصال مفتوحة«.

يــــــره الصيني ؟ مــــــاذا دار فــــــي أول اتصــــــال بين بايــــــدن ون

الكوري  الزعيــم  حــ 
أون  جونــ  كيم  الشــاميل 
عرضاً عســكرياً وطنياً، لكنه 
التوترات  إثــارة  فرصة  فوت 
مــع الواليــات املتحــدة من 
خالل خطــاب ناري أو عرض 
طويلة  باليســتية  صواريخ 

املدى.
وقالــت صحيفة »نيويورك 
عرض  إن  األمركيــة  تايز« 
 ، منتصف الليل يف بيون يان
لالحتفال بالذكرى الســنوية 
لتأسيس  والســبعني  الثالثة 
كوريا الشاملية، قد ضم جنود 
وضبا  العسكريني  االحتيا 
والعاملني  واملصانع  الرشطة 

يف مجال الصحــة. وكان العــرض خروجاً عــن العروض 
العســكرية الليلية التــي أقيمت يف ترشيــن األول املايض 
وكانون الثاين املايض. وشهدت تلك املسرات عىل ما يبدو أنه 
صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى تطلق من الغواصات 
مطورة حديثاً، مام يشر إىل أن كوريا الشاملية كانت تكثف 
برامج أســلحتها بينام ال تزال مفاوضات نزع السالح النووي 
مع واشــنطن متوقفة. ويف إحدى املسرات السابقة، ألقى 

كيم خطاباً تعهد فيه بتعزيز ترسانة بالده النووية.
وعندما كشــفت صور األقامر الصناعية التجارية األخرة 
، انتظر  عن االســتعدادات للعرض العســكري يف بيون يان
املسؤولون الخارجيون لروا الرسالة الجديدة التي قد يوجهها 
كيم أو األسلحة الجديدة التي قد يعرضها ألول مرة. لكن يبدو 
أن العرض كان أكرث تواضعاً، حيث اســتخدم كيم الحد لرفع 

الروح املعنوية للبالد.
وقد ظهر كيم ببدلة عىل الطراز الغر ملفوفة عىل جسده 

الذي صار نحيفاً بشكل واضح.
وعانت كوريا الشــاملية من العقوبــات الدولية والقيود 
الصارمة املتعلقــة بوباء فروس كورونا. وبــدالً من كونه 

منصة إلرســال رسالة جديدة إىل واشــنطن، كان يُنظر إىل 
العرض عىل أنه احتفال بأولئك الذين تحملوا وطأة جهود كيم 

إلعادة بناء االقتصاد.
وبدالً من القوات املســلحة النظامية، التي عادة ما تُشاهد 
وهي تخطو يف انسجام تام، شارك يف العرض جنود االحتيا 
العســكريون العاديون الذيــن غالباً ما حشــدهم كيم لبناء 

مشاريع البنية التحتية الضخمة الخاصة به.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الشــاملية الرسمية 
أن ســكرتر حزب العامل الحاكــم ري إيل هوان قد حض يف 
خطابــه يف العرض، الكوريني الشــامليني عىل تبني »وحدة 

التفكر للتغلب عىل األزمة الحالية«.
وقالــت »نيويورك تايــز« إن املجتمع الكوري الشــاميل 
يتعرض لضغو هائلة بســبب القرارات التي يتخذها نظام 
كيم. ونقلت عن ليف إريك إيســيل، أســتاذ الدراسات الدولية 
يف جامعة إيوا النســائية يف سيئول، قوله يف رد عرب الربيد 
اإللكرتوين، إن العرض يهدف إىل إظهار القوة والعمل مبثابة 
معزز يف مواجهة الوباء. وأضاف: »ال ينبغي لنا أن نفر يف 
تفسر السياســة الخارجية أو إشارات التفاوض من العرض 

الذي يستهدف بشكل أسايس الجامهر السياسية املحلية«.

ــة الــــوبــــا ــ ــه ــ ــواج ــ ــم عــــــر قــــــوة فـــــي م ــيـ ــقـ ــ تـ ــانـ ــيـ ــغـ ــونـ ــيـ بـ

غادر آخر أفغاين ينتمي إىل الطائفة اليهودية أفغانســتان 
بعد استيالء طالبان عىل السلطة هناك.

وقال مويت كاهانا الذي يدير رشكة أمن خاصة إن زيبولون 
ســيمنتوف بدأ رحلة الخروج من أفغانستان ووصل اىل »بلد 

مجاور«.
ومنذ عقود يرفض ســيمنتوف مغادرة أفغانســتان، حيث 
شهد الغزو السوفيتي والحرب األهلية الدامية وحكم طالبان 

القايس أواخر التسعينيات ومن ثم غزو الواليات املتحدة.
 1 ومبا أنه ســبق وأن اخترب نظام طالبــان بني عامي 
و2001، كان سيمنتوف مرتددا باملغادرة حني وصل فريق أمني 

تابع لكاهانا قبل 10 أيام من بدء رحلة الخروج.
وقال كاهانا، الذي رشح لســيمنتوف الخطر الذي يتهدده 
بالقتل عىل يد جامعة »داعش خراســان« اإلرهابية يف ذلك 

الوقت مل يكن يريد املغادرة«.
ويستعيد كاهانا تلك اللحظة »لكنه أصغى، وأظن أنه توصل 

إىل القرار وحده«.
إال أن ســيمنتوف سأل كاهانا ان كان بإمكانه أن يصطحب 
معــه »صديقه املفضــل وأوالده«، لذا فقــد رافقه يف رحلة 

2 شخصا من جرانه. الخروج من أفغانستان 
وأشار كاهانا إىل أن ســيمنتوف يلك أقارب يف نيويورك 
ويخطط ملالقاتهم قريبا، رمبا يف عطلة يوم كيبور األسبوع 

املقبل، مضيفا »سيأيت بالتأكيد«.
ولد ســيمنتوف يف خمســينيات القرن املايض يف مدينة 

هرات الغربية، وانتقل إىل كابل خالل الغزو الســوفيتي أوائل 
الثامنينيات بسبب االستقرار النسبي يف العاصمة آنذاك.

ومع مرور الســنني غادر جميع أقاربه أفغانستان مبا يف 
ذلــك زوجته وابنتيه، لكن ســيمنتوف بقي عــىل الرغم من 

محاولة طالبان دفعه العتناق اإلسالم وسجنه 4 مرات.
وواصل ســيمنتوف االحتفال برأس السنة اليهودية ويوم 

كيبور يف الكنيس اليهودي الوحيد يف كابل.
وكان قد رصح لوكالة فرانس برس خالل مقابلة يف وقت 
ســابق هذا العام »لقد قاومت وجعلت ديــن مو مدعاة 

للفخر هنا«.
ويعود الوجود اليهودي يف أفغانســتان اىل أكرث من 2500 
عام، وقد عا عرشات اآلالف مــن اليهود يف هرات حيث ال 

يزال هناك 4 كُنس تشهد عىل هذا الوجود.
لكنهم بدأوا باملغادرة بشكل منتظم منذ القرن التاسع عرش، 

وهناك الكثر منهم اليوم يف إرسائيل.

ــد حــــــــروبــــــــاً ونـــــــزاعـــــــات ــ ــهـ ــ شـ
ــادر أفــغــانــســتــان ــ ــغـ ــ ــودي يُـ ــ ــه ــ ـــــر ي  

أعرب نائب وزير الخارجية الرويس سرغي ريابكوف عن 
ي يف  تخّوفه من ظهــور مالٍذ آمٍن لنشــا اإلرهابيني ال

منطقة آسيا الوسطى.
وا  واعترب نائب وزير الخارجية الرويس أن »األمركيني خ

.» بالتأكيد نتيجًة ملا حد
وا كذلك، باستثناء  وأضاف ريابكوف أن »الجميع رمّبا خ

طالبان«.
 ،» وشــدد  ريابكوف عىل أنه »لن يســتفيد أحٌد ماّم حد
مشــراً إىل أن »ما حد أثار لدى الدول املحيطة بأفغانستان 
الخوف، وبات من الصعب اآلن توّقع أن تشارك الدول، مبا فيها 

وذجٍ جديٍد  تلك املجاورة ألفغانســتان، بجديٍة يف تشــكيل 
للحوار«.

ويف أواخر متوز املايض، أجرت روســيا تدريبات عسكرية 
مشرتكة مع أوزبكســتان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، 
كام أجرت بعدها بأســبوع مناورات مامثلة مع طاجيكستان 

املجاورة أيضاً ألفغانستان.
وأتت هذه املناورات بعد أن عرّبت موسكو عن قلقها العميق 
مــن تزايد خطر تواجد الحركات املســلحة، عقب الســيطرة 
يعة لحركة »طالبان« عىل أفغانستان، وذلك بالتزامن مع  ال

االنسحاب األمر من البالد.

ســـــيـــــا تــــــــــحــــــــــّول  مــــــــــن  تــــــــــخــــــــــّو   : روســــــــــيــــــــــا 
رهـــــابـــــيـــــيـــــن ــ مــــــــــــن لـــ الـــــــوســـــــطـــــــى الــــــــــــى مــــــــــــــاذ 

الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــروســـــيـــــة
تــســتــدعــي الــســفــيــر األمـــيـــركـــي

وصل ســفر الواليات املتحدة لدى موسكو جون 
سوليفان امس إىل مقر وزارة الخارجية الروسية.
وأفادت وكالة »نوفوســتي« الروســية بأن ذلك 
يــأيت بعد اســتدعاء وزارة الخارجية لســوليفان 

اليوم.
األمري لدى  الســفر  أن  الوكالة إىل  وأشارت 
وصولــه إىل الــوزارة رفض اإلجابة عن أســئلة 
الصحفيني، وال يزال الغموض يلف سبب استدعائه.

ــان ــيـ ــقـ ــتـ ــلـ مــــــــاكــــــــرون ومـــــيـــــركـــــل يـ

أعلنت فرنســا أن الرئيس إيانويل ماكرون واملستشــارة 
 1 األملانية أنغيال مركل ســيلتقيان يف قــرص اإلليزيه يوم 
ايلول. ولفتت الرئاسة الفرنسية، يف بيان لها، إىل أن »الرئيس 
1 ايلول  ماكرون ومركل ســيلتقيان يف قرص اإلليزيه يوم 
ملناقشــة مختلف القضايا الثنائية إضافة إىل آخر التطورات 
األخرى  »املوضوعات  أن  وأوضحت الرئاسة  أفغانستان«.  يف 
للمناقشــات ســترتاوح بني الوضع يف الســاحل والرئاسة 

.» الفرنسية املقبلة لالتحاد األورو

ــل ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ـ ــ ــ بـــــــــــاريـــــــــــس تــــــــــــــرد الـ
الفرنسية نسية  ال شخ  ألــف   2 من 

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستمنح الجنسية لنحو 12 
ألف شخص ساعدوا البالد يف مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت وزيرة الدولة الفرنســية املنتدبة لشؤون املواطنة، 
مارلني شــيابا، أن 1202 شــخص عملوا يف املجال الصحي 

أصبحوا فرنسيني.
ة هؤال تشــمل أيضــا حراس أمن  وقالت الوزيرة إن قا

ومساعدين وغره من العاملني يف الخطو األمامية.
1 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول  وأوضحت أن نحو 
عىل جوازات ســفر فرنســية، العام املايض، ضمن برنامج 

ع من عملية الحصول عىل الجنسية. خاص، ي
وينح الربنامج الجنســية الفرنســية ألشخاص خدموا 
فرنســا خالل عامني فقط وليس خالل 5 ســنوات كام هو 

معروف.
وقالت شــيابا إنه من الطبيعي أن ترد الدولة الفرنســية 

الجميل ألولئك الذين مد لها يد العون.
ويف عــام 2020، حصل ما مجموعه 1 ألف شــخ عىل 
الجنســية الفرنســية، ودعي الكثرون منهم إىل قرص يف 
ميدان بوفاو، حيث مقر وزارة الداخلية لحضور مراسم تسليم 

وثائق الجنسية.



ـــــــــــــــــــة ريـــــــــــــــــــا
السبت 11 أيلول 2021

ــز رقــمــه الــقــيــاســي ــعــزي ــى ت ــ ــار يــتــطــلــع ال ــصـ ــان: األنـ ــن ــب ــة ل ــطــول ب

2 ســـيـــارة ــل  ــي ــ ــس ت الـــهـــضـــبـــة:  لــتــســّلــق  ــ  ــالـ ـ ــ الـ ــاق  ــبـ ــسـ الـ

يس اتحاد التنس األربعا املقبل تمر صحافي لر م
دعا االتحاد اللبناين للتنــس رجال الصحافة واالعالم اىل حضور املؤمتر 

الصحايف الذي سيعقده رئيس االتحاد أوليفر فيصل يف مقر النادي اللبناين 

12( من  للسيارات والسياحة بالكسليك يف متام  الساعة الثانية عرشة )00

ظهر األربعاء املقبل الواقع فيه 15 أيلول الجاري للحديث عن تفاصيل اللقاء 

بني لبنان والربازيل ضمن املجموعة العاملية األوىل ملســابقة كأس ديفيس 

1 ايلول الجاري برعاية وزيرة الشباب والرياضة يف  الذي سيقام يف 18 و

حكومة ترصيف األعامل فارتينيه أوهانيان.

الســبت  اليوم  تنطلــق 
رقم  النســخة  مباريــات 
2 مــن الــدوري اللبناين 

12 فريقا. مبشاركة 
األنصار  فريــق  ويتطلع 
بطل الثنائية املوسم املايض 
للدفــاع عن لقبــه وتعزيز 
 15 البال  القيــايس  رقمه 
لقبا يف الدوري املحيل. يف 
حني يسعى وصيفه النجمة 
والتتويج  التعويــض  نحو 
بلقب رســمي تاســع يف 
انتظار. املسابقة، بعد طول 

البطولة الحالية  وتقــام 
من مرحلــة ذهاب واحدة، 
مثلــام كان الحال عليه يف 
وبعدها  املايض،  املوســم 
ملجموعتني:  الفرق  تقســم 

الصدارة للستة األوائل، والقاع ألصحاب املراكز من  لـ12.
وتشــهد البطولــة مشــاركة أوىل لفريق ســبورتين 
الريايض بطل الدرجة الثانيــة، ويلعب مباراته األوىل مع 
الحكمة بــروت العائد بدوره إىل مصاف الكبار، وهو الذي 

حل وصيفا للنجمة يف موسم 2002-2001.
وتقام املباراة بني الفريقني اليوم السبت عىل ملعب أمني 
عبدالنور البلدي يف بحمدون. كام يلعب التضامن صور مع 

شباب الربج عىل ملعب نادي العهد يف الوقت نفسه.
وتقــام غداً األحد 3 مباريات، حيــث يلعب فريق األخاء 
األهــيل عاليه مع شــباب الســاحل عىل ملعــب العهد، 

تقام  بينام  بحمــدون.  الــربج يف  مع  البطــل  واألنصار 
مباراة أخرة بني الصفاء والنجمة يف مجمع فؤاد شــهاب 

الريايض.
املدرب يوسف  بالرتايض عن  اســتغنى  قد  النجمة  وكان 
الجوهري، الذي انتقل إليه بعد ختام املوســم من شــباب 
الربج وقــاده لحصد مســابقة كأس النخبة التنشــيطية 
بات الرتجيــح، ليخ بعدها أمام  بفوزه عــىل العهد ب

بات الرتجيح أيضا.  األنصار يف كأس السوبر ب
وتختتم الجولة األوىل بعد غد اإلثنني، مبباراة تجمع بني 

فريقي العهد وطرابلس يف مجمع فؤاد شهاب.

أعلن النادي اللبناين للســيارات والسياحة عن اقفال باب 
التسجيل للسباق الثالث لتسلق الهضبة الذي سيقام  غداً األحد 
يف الدليبــه- العربانية - حاصبيا عىل 25 ســيارة .ويندرج 
الســباق يف اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لتســلّق 

الهضبة للعام الجاري.
ويف ما ييل الئحة بأسامء السائقني وسياراتهم:
1-روجيه فغايل عىل ميتسوبيت الن ايفو 
2-جواد سليم عىل ميتسوبيت الن ايفو 10

3-بول قصيفي عىل ميتسوبيت الن ايفو 
4-ألكس فغايل عىل ميتسوبيت الن ايفو 10

5-أنطوين داغر عىل كروس كار
-جو كفوري عىل كروس كار

-جاد أعور عىل ميتسوبيت الن ايفو 
8-رودريك الراعي عىل ميتسوبيت الن ايفو 

- شادي فقيه عىل ميتسوبيت الن ايفو 
10-أحمد خالد عىل ميتسوبيت الن ايفو 10

11-جوزيف هندي عىل ميتسوبيت الن ايفو 10
12-الياس الدهني عىل سيرتوين دي اس 3

... -13
14-باسل بو حمدان عىل سيرتوين دي اس 3

15-جرجس رضغام عىل  ام دبليو ام 3
1-كريم حامده عىل ميتسوبيت الن ايفو 8
1-سليم واكيم عىل ميتسوبيت الن ايفو 8

18-الياس حداد عىل رينو كليو

1-الياس شالال عىل كروس كار
31 يت أي 20-داين قشوع عىل  ام دبليو 

21-جوزيف سامل عىل بيجو 208
22-وليد شلينك عىل سكودا فابيا

1 23-كارل رزق عىل سوزو سويفت 
24-جوين معتوق عىل كروس كار

25-ابراهيم الياس )باهو( عىل غولف
2-ماهر غزال عىل  ام دبليو ام 3

وســيقام الفحص التقني ابتداء من الســاعة الســابعة 
والنصف مــن صباح غد األحد عىل ان يُعلــن يف نهايته عن 
اسامء السائقني الذي سيشاركون يف السباق بصورة رسمية.
وستنطلق الطلعة األوىل ابتداء من الساعة التاسعةصباحاً.

النخل أسعد  مــن  ة  تهن
األوملبية اســعد  اللجنة  نائب رئيس  يهنىء 
النخل وزير الشباب والرياضة الجديد الصديق 
الربوفيسور جورج كالس ويتمنى له التوفيق 
يف مهامه مع دعمنا الكامل له يف مســرته 
الجديدة، كــام يهنىء ايضاً وزير الســياحة 
النجاح يف  لــه  الصديق وليد نصــار متمنياً 

مهامه الجديدة.

ار حامل الل ريق ا

ا بوس ال

2 في كرة القد نوبية ملونديال 22 التصفيات األميركية ال
األرجنتين مــع  مليسي  تاريخي  وهاتري  صدارتها  تعزز  الــبــرازيــل 

أحرز إيفرتــون ريبرو هدفه الثــاين يف مباراتني ليقود 
الربازيل للفوز )2-0( عىل ضيفتها البرو يف تصفيات كأس 

العامل لكرة القدم.
وهــز ريبرو، الذي أحرز هدف الفوز )1-0( عىل تشــييل 
األسبوع املايض، الشباك بعد 15 دقيقة بعد متريرة من نيامر.

وكاد ريبــرو أن يضيف الهدف الثاين قبل نهاية الشــو 
األول بخمــس دقائق، لكن الحارس تصــدى للكرة لرتتد إىل 

نيامر الذي وضعها يف املرمى.
واكتفت الربازيــل بتفوقها أمام البــرو التي مل تفز عىل 

مضيفتها يف آخر 12 مباراة بتصفيات كأس العامل.
وحافظت الربازيل عىل شــباكها نظيفة للمباراة التاسعة 
اين مباريات يف  يف التصفيات، وحققت فوزها الثامن يف 

تصفيات قطر 2022.
ورفعت الربازيل رصيدها إىل 24 نقطة يف الصدارة متفوقة 
بســت نقا عىل األرجنتني التي تغلبت )3-0( عىل بوليفيا 

بفضل ثالثية ليونيل مييس.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكــز إىل النهائيات مبارشة 

فيام يخوض صاحب املركز الخامس امللحق العاملي.
حصائيات، فإن الربازيل باتت أول  ووفقا لشبكة »أوبتا« ل
منتخب يف تاريخ أمركا الجنوبية يحافظ عىل نظافة شباكه 

خالل  مباريات متتالية عىل ملعبه يف تصفيات املونديال.
وأضافت شبكة اإلحصائيات أن الربازيل أصبحت أيضا أول 
منتخب يحافظ عىل نظافة شباكه يف  مباريات متتالية يف 

التصفيات.
يذكر أن منتخب الربازيل يتصدر الرتتيب يف تصفيات أمركا 
الجنوبية برصيد 24 نقطة من 8 جوالت، ويليه األرجنتني يف 

املركز الثاين بـ18 نقطة.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكــز إىل النهائيات مبارشة 

فيام يخوض صاحب املركز الخامس امللحق العاملي.

{ األرجنتني - بوليفيا {

أحرز ليونيل مييس، هاتريك ليقــود األرجنتني للفوز 0-3 
عىل بوليفيا يف تصفيات كأس العامل.

افتتح مييس، التســجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج 
منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاين بعد تبادل الكرة مع الوتارو مارتينيز 
داخل منطقة الجزاء، وأكمل الثالثية قبل دقيقتني من النهاية 

من مدى قريب.
وهذه هي الثالثية السابعة ملييس مع األرجنتني.

وتحتــل األرجنتني، املركــز الثاين برصيــد 18 نقطة يف 
التصفيات، خلف الربازيل صاحبة الصدارة برصيد 24 نقطة.

حصائيات، أن مييس وصل إىل  وذكرت شــبكة »أوبتا« ل
، ليتخطى رقم األسطورة الربازييل بيليه  هدفه الدويل الـ 

(، كأفضل هداف يف تاريخ منتخبات أمركا الجنوبية. )
كام تخطــى الربغو أيضا، رقم اإلمــارايت عيل مبخوت 
ة أكرث الالعبني تسجياًل  ( هدفا(، ليصبح يف وصافة قا

لألهداف الدولية من غر املعتزلني.

{ األوروغواي - االكوادور {

أحرز جاســتون بريــرو هدفا يف الوقت املحتســب بدل 
الضائع ليقود األوروغــواي اىل الفوز عىل اإلكوادور )0-1( 

يف تصفيات كأس العامل لكرة القدم يف أمركا الجنوبية.
وســددت األوروغواي كرة واحدة عىل املرمى لكن رضبة 
رأس من بريرو يف الدقيقة الثانية من الوقت املحتســب بدل 

الضائع، كانت كافية ملنحها الفوز والتقدم إىل املركز الثالث.
ورفعــت األوروغــواي رصيدها إىل 15 نقطــة متقدمة 

بنقطتني عىل اإلكوادور.

 { الباراغواي - فنزويال {

وحققــت الباراغواي فوزها األول يف ســبع مباريات يف 
التصفيات بتغلبها )2-1( عىل ضيفتها فنزويال.

ومنح هيكتور مارتينيز التقدم لصاحبة األرض بتســديدة 
قوية من 25 مرتا وجعــل أليخاندرو رومرو النتيجة )0-2( 

يف بداية الشو الثاين.

{ كولومبيا - تشييل {

عادت كولومبيا لطريــق االنتصارات بفوزها عىل ضيفتها 
تشييل )1-3(.

وجاءت ثالثية كولومبيا يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 
»روبرتو ميلينديــز« يف مدينة بارانكيا الكولومبية مســاء 
1 من رضبة  الخميس بالتوقيــت املحيل عرب ميغيل بورخا )
( فيام سجل هدف تشييل الوحيد  1( ولويس دياز )3 جزاء و

جان منيسيس )55(.

ــه نــحــو كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو  ــار تــتــ ـ ــ ــيــزي : األنـ ــكــل الـــــدوري االن
تعود عجلة الــدوري اإلنكليزي املمتاز للــدوران بعد فرتة 
من التوقف بســبب تصفيات كأس العامل 2022، حيث تنطلق 

الجولة الرابعة اليوم السبت.
وقبل استئناف املســابقة، يتصدر توتنهام ترتيب الدوري 

اإلنكليزي برصيد  نقا من 3 انتصارات وبشباك نظيفة.

{ عودة رونالدو {

وتتجه كل األنظار نحو ملعب »أولد ترافورد« تحسبا لعودة 
النجم الربتغايل الدويل كريستيانو رونالدو إىل صفوف ناديه 

القديم مانشسرت يونايتد بعد غياب استمر 12 عاما.
3 عاما( من جديد إىل مانشسرت يونايتد  وانضم رونالدو )
قادما من يوفنتوس بنــاء عىل عقد ملدة عامني يف آب املايض 
ورمبا يبدأ مســرته الثانية مع الفريق الــذي يقوده املدرب 
الرنوجي أويل غونار سولشاير يف مواجهة نيوكاسل يونايتد 
الســبت القادم.  وكان رونالدو انضم كمراهق إىل يونايتد يف 
2003 وفاز معه بثامنية ألقاب كربى تحت قيادة املدرب األسبق 

أليكس فرغوسون بعد أن أحرز 118 هدفا خالل هذه الفرتة.
وبعد ذلــك، أحرز 451 هدفا لريال مدريــد وأصبح الهداف 
200 ثم أحرز  التاريخي للنادي املل بعــد االنتقال إليه يف 

101 هدف ليوفنتوس بعد ذلك.
ورغم أن مســرة رونالدو الساحرة يف املالعب تقرتب من 
نهايتها إال أن انتقاله إىل الربيرلي من جديد أثار الكثر من 

الجلبة واالهتامم.
3 عاما عــاد إىل ملعب »أولد ترافورد« بعد 12  صاحب الـ
عاما عــىل مغادرته، حيث انضم إىل املان يونايتد بعدما أنهى 

رحلته رفقة يوفنتوس مع بداية املوسم.
وانخــر رونالدو يف تدريبــات الشــياطني الحمر هذا 
األســبوع، ليصبح مؤهال لتســجيل ظهوره األول بقميص 

.200 الفريق هذا املوسم بعدما لعب له بني عامي 2003 و

{ أزمة الفيفا {
وســيكون غياب عدد من الالعبني الربازيليني عن الجولة 
املقبلة، وبشكل خاص عن فريقي مانشسرت سيتي وليفربول 

. هو من أبرز مالمح الجولة الرابعة من الربيرلي
ويسعى مانشسرت سيتي ملواصلة سلسلة عروضه القوية 
يف الــدوري اإلنكليزي، حينام يواجه ليســرت ســيتي اليوم 
الســبت، ولو أنه ســيكون محروما من نجميــه الربازيليني 
إيدرســون وغابرييل جيسوس بقرار من االتحاد الدويل لكرة 

القدم »فيفا«.

هذا الحرمــان جاء عىل خلفية رفــض األندية اإلنكليزية 
السامح لالعبيها الربازيليني باملشاركة مع منتخبهم الوطني 

يف تصفيات أمركا الجنوبية املؤهلة إىل كأس العامل.
وتقدم االتحاد الربازييل بشــكوى رســمية ضــد أندية 
الربيرلي أمام الفيفا، والذي اســتقر عىل حرمان الالعبني 
الذيــن مل ينضموا ملنتخب »السيليســاو« من املشــاركة مع 

أنديتهم ملدة 5 أيام.
ورغم أن الفيفــا مل يب رابطة الربيرلي رســميا بهذا 

القرار، لكن عدة تقارير صحافية تؤكد اتخاذه له. 
ر الوحيد، حيث سيعاين ليفربول  ولن يكون السيتي املت
أيضا يف مباراتــه غداً األحد أمام مضيفــه ليدز يونايتد من 
غياب الثنايئ الربازييل الحارس أليسون بيكر وفابينيو لنفس 

السبب، علام بأن روبرتو فرمينو، مصاب باألساس.

{ الضغو عىل أرسنال {

ويتوقع أن يسود التوتر أروقة نادي أرسنال اللندين، حيث 
أنه حتــى اآلن مل يحصد أي نقطة كام مل يحرز أي هدف يف 
الدوري هذا املوسم وحاليا يقبع يف ذيل الرتتيب بعد خسارته 
املدوية 0-5 أمام مانشسرت سيتي قبل العطلة الدولية بينام 

تتزايد الضغو عىل املدرب اإلسباين مايكل أرتيتا.
وإذا ما خ الفريق مجددا فإنها ستكون املرة األوىل التي 
-1 يخ فيها أول 4 مباريات يف الدوري منذ موســم 23

1 بينام مل يســبق له أن فشــل يف هز الشباك يف أول 4  24
جوالت من املوسم.

مــال رغم أن  وجاءت هــذه النتائــج واألرقام املخيبة ل
أرسنال أنفق أكرث من 150 مليون جنيه إسرتليني خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفية األخرة بينام ناشــد إيــدو املدير الفني 

للنادي الجميع الصرب.
{ مواصلة الصدارة {

ويف املقابل، حقق الجار اللندين توتنهام هوتسبر بقيادة 
مدربه الجديد، الربتغايل نونو إســربيتو سانتو بداية جيدة 
جدا، حيث يتصدر الرتتيب بعد حصوله عىل العالمة الكاملة 

بالفوز 1-0 يف أول 3 جوالت.
وتنطلق مباريات الجولــة املقبلة بلقاء يجمع بني توتنهام 
ومضيفه كريســتال باالس وسيســعى هــاري كني العب 
»السبرز« للحفاظ عىل تفوقه يف لقاءات القمة اللندنية بعد 
أن أحرز 38 هدفا خاللها بينام ال يتفوق عليه ســوى تيري 

هرني نجم أرسنال السابق بـ43 هدفا.

غداً فيغو  سلتا  يواجه  مدريد  ريال  االسباني:  الــدوري 
اشبيلية مع  مباراته  تأجيل  بعد  يغي  وبرشلونة 

تعود الحياة من جديد اىل مالعب الدوري اإلســباين بعد 
انتهاء فــرتة التوقف الــدويل، لتنطلق منافســات الجولة 

الرابعة، اليوم السبت.
وستشــهد الجولة غياب برشلونة بعد تأجيل مباراته ضد 
إشبيلية، كام هو الحال مع مواجهة فياريال ضد ديبورتيفو 

أالفيس.
وبغض النظر عن التأجيل املثــر للجدل للمباراتني، بطلب 
من رابطة الليغا إىل املجلس األعىل للرياضة، بســبب متديد 
الجنوبية  أمركا  الخاصة مبباريات تصفيات  الدولية  الفرتة 
العامل 2022، فإن املسابقة ستستأنف بباقي  املؤهلة لكأس 

املباريات.
تلك العودة ستستأنف أيضا بحد بارز، وهو إعادة افتتاح 
ملعب »ســانتياغو برنابيو« معقل ريــال مدريد، إىل جانب 
مشاركة الصفقات الجديدة، مثل الفرنيس أنطوان غريزمان 
العائد لصفوف أتلتيكو مدريــد والكولومبي راداميل فالكاو 

الذي يعود لليغا من بوابة رايو فاييكانو.
5 يوما  وسيعود ريال مدريد للعب يف معقله بعد مرور 0
من آخر مباراة يف الربنابيو، والتي تعود لألول من آذار 2020 

عندما فاز عىل برشلونة 0-2. 
وبعد تقديه العب الوســط الفرنــيس الصاعد إدواردو 
كامافينغا، سيســتقبل الريال نظره ســيلتا فيغو، الذي مل 
يعرف بعد طعم االنتصار بعد 3 جوالت، ومل يفز يف الربنابيو 

 .200 منذ عام 
هــذه الجولة أيضا، ستشــهد رغبة األنديــة الكبرة يف 
االنفراد بصدارة الجدول، حيث يتقاسم القمة كل من الريال 
وأتلتيكو وبرشــلونة وفالنسيا وإشــبيلية وريال مايوركا 

ولكل منهم  نقا من انتصارين وتعادل.

وســتختتم مواجهة ريال مدريد وســيلتا فيغو مباريات 
ية أنطوان  األحــد، وهو نفس املوعــد الذي ينتظر فيــه ر
غريزمان بقميص أتلتيكو مدريد مجددا عىل ســبيل اإلعارة، 
بعد قضاءه موســمني يف برشلونة، الذي كان قد وصل إليه 

بعد دفع الرش الجزايئ يف عقده.
وســيزور فريق املدرب األرجنتيني دييغو سيميوين، الذي 
حصد نقطة كانت عىل وشك الضياع أمام فياريال بالتعادل 
2-2 مع فياريال، فريق إســبانيول، الذي مل يســجل حتى 
اآلن أي هدف يف الجــوالت الـ3 األوىل، لكنه حصد نقطتني 
بالتعادل السلبي أمام أوساســونا وفياريال، وخسارته يف 

الجولة االخرة أمام مايوركا بهدف نظيف.
وســتنطلق الجولة اليوم الســبت مبواجهة ليفانتي ضد 
رايو فاييكانو، والتي قد تشهد مشاركة أوىل للمدافع األملاين 
شكوردان مصطفي مع ليفانتي حال التأكد من أنه يف حالة 

بدنية جيدة.
م  بدوره يأمــل رايو بعد ضم املهاجــم الكولومبي املخ
فالكاو يف أن يحقق انتصــارا ثانيا عىل التوايل بالليجا بعد 
الفوز الكبر 4-0 عىل غرناطة، والذي جاء عقب خســارتني 

متتاليتني.
الليغا بصفوف أتلتيكو مدريد  وســبق لفالكاو اللعب يف 

بني عامي 2011 و2013.
يف حني سيستقبل أتلتيك بلباو نظره ريال مايوركا، الذي 

يتقاسم نقا الصدارة، يف ملعب »سان ماميس«.
ويســعى أبناء املدرب مارسيلينو لتحقيق انتصار ثاٍن عىل 

حساب منافس مل يخ أي مباراة بعد.
وســتختتم الجولة بعد غد اإلثنني مبواجهتي خيتايف ضد 

إلت وغرناطة أمام ريال بيتيس.

« الكرة البرتقالية الى السياحة الوزير وليد نصار من »رأس هر
جالل بعينو

يف صيف العام 2013 كتبُت مقاالً يف جريدة »الديار« تناول 
املرحلة التي سبقت بعدة اشــهر  انتخابات اللجنة االدارية 
لالتحاد اللبناين لكرة الســلة التي جرت يف كانون األول من 
العام عينه  تحت عنوان«وليد نصار احفظوا هذا االسم جيداً«.
يومها كان نصار معروفاً يف وسط ميدان األعامل وهو رجل 
األعامل الناجح وكان يعشق لعبة كرة السلة اذ مارسها يف 
ناديي بيبلــوس والتضامن)ذوق مكايــل( لكنه مل يتوّل اي 
منصب اداري ريــايض بعد اعتزاله اللعب .اعتقد البعض يف 
بداية األمر ان حظوظ نصار ليســت مرتفعة لتبوء منصب 
»رأس هرم » لكنه ومع اقرتاب االنتخابات ارتفعت أســهمه 
بشكل  كبر وبصورة تصاعدية ففاز باالنتخابات فوزاً كبراً 
وبات نصار »الريّس«  الجديد لكرة الســلة اللبنانية .ونصار  
حائز عىل  شهادة  يف الهندسة املدنية من جامعة القديس 
يوسف ونال  شهادات واوسمة عدة من رئاسة الجمهورية 
ورئاســة  مجلس الوزراء يف بداية األلفية الثالثة وأســس 
عدة رشكات يف اململكة العربية السعودية ولبنان وعالقاته 
وطيدة  مع جميع األطراف ومعروف باعتداله.ودامت واليته 

.201 3 سنوات  حتى كانون األول من العام 
، نجح  الرئاســية  الرياضية  وخالل مســرته االدارية 
1 يف مدينــة الحرف جبيل(    نصار)املولــود يف العام 8
يف قيادة اتحاد كرة الســلة فنياً وادارياً و مالياً فأّمن وفراً 
مالياً كبراً لالتحــاد ومتّيز عهده بالثبات والهدوء االداريني 
يا الصائبة  الالفتيني لرجل يلك الحنكة والديناميكية والر
يف ادارة األمــور وتدوير الزوايا فكان عهــده  من العهود 
الناجحة باعرتاف الكثرين والخصوم قبل الحلفاء.شــبك 
نصار عالقات وطيدة مع الوســط الريايض عامة ووسط 
كرة السلة خاصة فكســب احرتام العائلة الرياضية حتى 
أن البعض رشحه ليكون رئيساً للجنة األوملبية يف مرحلة 
الحقة لو تابع مسرته  االدارية الرياضية يف احد االتحادات 

ورة اتحاد كرة السلة. الرياضية وليس بال
من الالعــب اىل املهندس اىل رجل األعامل اىل رئاســة 
اتحاد كرة الســلة والجمعة 10 أيلول 2021 وزيراً للسياحة 
يف حكومــة الرئيس نجيب ميقايت نجــح وليد نصار يف 
كسب ثقة واحرتام املعنيني خالل عملية تشكيل الحكومة 
فكان اسمه  محط اختيار وموافقة من الجميع وهو الرجل 

الذي يعمل بكد ونشــا وليالً ونهاراً من دون ان يدخل  يف 
»الزواريب  السياسية الضّيقة«.

وحتى خالل محاوالت تشــكيل الحكومة من قبل  الرئيس 
املكلّف سعد الحريري يف مرحلة سابقة،  كان اسم  املهندس 
وليد نصار مطروحاً وبشكل ثابت لوزارة من احدى الوزارتني: 
وزارة الشــباب والرياضة ووزارة االعالم حتى ســّمي وزيراً 
للســياحة يف حكومة الرئيس ميقايت الجمعة وهي وزارة 
هامة من املؤكد ان نصار  سيضع خطة لهذه الوزارة للنهوض 
بها عىل الرغم من الظروف التي يعيشها لبنان منذ نحو سنتني.

واملعروف عــن املهندس نصار انه رجــل ذ ،متواضع 
،بشو الوجه وله قدرة فائقة عىل استيعاب اي أمر اكتسبها 

من خالل سنوات عمله يف  ميدان األعامل بشكل خاص.
نتمنى التوفيق للمهندس وليد نصــار )ابو رافاييل( يف 
مهامه الوزارية الجديدة وال نشك ابداً انه سينجح حتامً يف 

مهامه لرجل ال توجد كلمة »فشل« يف قاموسه.....  
مالحظة: مرفقة صورتان وكالمهام:

رقــم 82- املهندس  وليــد نصار خالل احــد مؤمتراته 
الصحافية

رقم 82-نصار يداعب الكرة  الربتقالية
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الحل السابق  توماس هاردي 

اخترب معلوماتك

1ـ بلدة يف قضاء عاليه. 

2ـ االسم الثاين لرئيس 

عر راحل. 

3ـ شكل وهيئة. 

4ـ الطرق. 

5ـ صّممُتم عىل. 

1ـ بلدة يف قضاء عاليه. 
2ـ سلســلة مركبــات 

فضائية. 
3ـ مدينة يف فرنسا. 

فصل  املقاييس،  من  4ـ 
يف األمر. 

5ـ يحاِد ويخاطب. 

رســام وفنان ايطــايل راحل. إمتاز برســم الوجوه 

املختلفة يف أشــكال مستطيلة وألوان زاهية، وخطو 

صافية.

 إسمه مؤلف من 15 حرفا، إذا جمعت:

+1+14+10+11+13 - عاصمة آسيوية. 

14+5+11+11+3 - ممثلة وفنانة مرصية. 

+4+1+ - فيل ألم كلثوم. 

+1+12+14 - والية أمركية. 

2+8+11 - مد املرشوع بالدراهم. 

14+1+5 - آلة طرب.

+2 - نهار وليل.  +15

14+8 - عاصفة بحرية. 

1ـ من هي املمثلــة والراقصة الرشقية  املرصية التي 

إسمها األصيل سهر حسن أحمد، وتوفيت عام 2018؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما اســم الدولة االفريقية التي ُعرفت قديا بـِ بالد 

الكاهن يوحنا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م الذي إسمه األصيل جرول  3ـ من هو الشــاعر املخ

بن أوس، وكنيته أبو مليكة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اســم العاصمة العربية التــي أجريت فيها أول 

1؟  بطولة لكأس العرب يف كرة القدم، وذلك العام 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما اســم املدينة التي جعلها الخليفة هارون الرشيد 

عاصمته الصيفية، وبنى فيها قرص السالم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية ســنة افتتح يف السعودية مطار امللك خالد، 

الذي يُعترب من أكرب مطارات العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مــن هو امللحن املرصي الــذي لّحن لكوكب الرشق 

الســيدة أم كلثوم األغنيات التالية: أهل الهوى ـ األمل ـ 

األوىل يف الغرام؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما اسم الحرشة التي ال يزيد طولها عن عقدة االصبع، 

ومع ذلك تُحِد صوتا يُسمع عىل مسافة مئات األمتار؟ 

؟ من هو
من هي؟

الثور

(21 نيسان - 21 أيار(

طان ال

(22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

(24 آب - 23 أيلول(

العقرب

(23 ت1-21ت2)

الجدي

(22ك1 - 20 ك2)

الحوت

(20 شبا - 20 آذار(

وضعك الحايل أفضل من الســابق خاصة 
وانــك انتهيت من عذاب الزمك. الخدمات التي 
قدمتها ســتعطيك نتائج جيــدة، فابق عىل 

لك.  طيبتك وتفا

ال تســمح للعراقيل بــأن تقف يف طريقك 
وتكبلك. حياتك العملية جيدة لكن فكر مطوال 
قبــل االرتبا بعقود أو أعامل جديدة يف هذه 

املرحلة الحرجة. 

عقل دينامي وأفــكار دفاقة خالقة. لن 
تجد صعوبة يف محاورة منافســيك الخبثاء. 
أعامل موفقــة ومحاوالت ناجحة يف املجال 

العاطفي. 

أنت انســان طيب ومتساهل ال تطلب الكثر 
من هذه الحياة. تشفق عىل املسكني ومتّد يدك 
ملساعدته، فيحالفك الحظ السعيد أينام اتجهت 

وحللت. 

ركز نشــاطك عىل األشياء املفيدة لصالحك 
واعلم انك عىل الطريق السليم والصحيح. اترك 
عامل الزمن يفعل فعله لحل بعض مشــاكلك 

الصغرة. 

العالقة التي تعيشــها يف هذه املرحلة هي 
واحدة من أفضــل العالقات التي أقمتها حتى 
اليوم. اعمل جاهــدا عىل املحافظة عليها وال 

تفر بها أبدا. 

تتوضح لك أشــياء كثرة بعدما كنت فقدت 
األمل منها نهائيا. متيل اىل قطع العالقات مع 
محيطــك االجتامعي واللجوء اىل ذاتك لبعض 

الوقت. 

ال تركــن فقط اىل الوعــود التي تعطى لك 
يف هذه املرحلة. تســتطيع أن تتجاوز بعض 
املخاوف مام يعزز لديــك التفكر الواعي يف 

مجال الحب. 

تكّيف مع الظروف لتربهن عن ثقتك بنفسك 
لك الدائم. لحظات فراغك يجب أن  وعــىل تفا
تخصصها للعائلة حيث ســتجد متعة كبرة 

بجلوسك معها. 

تتمتــع بحيوية كبرة اليوم تتيح لك فرصة 
التجدد الدائم واســتعادة القــوى يف الوقت 
املناســب. تالقي التقدير بعــد التعب وتتلقى 

عروضا جديدة مهمة. 

ال تتكلم أمام الغرباء والخبثاء عن مشاكلك 
الشــخصية. األمــل رضوري حاليا ويجب أن 
ية األشــياء الجميلة أمام  ا عىل ر تتعود دا

عينيك.  

تــزداد مســؤولياتك هذه الفــرتة وتتوطد 
عالقتك بشخص سيلعب دورا مهام يف حياتك. 
نجاح عىل الصعيدين العاطفي واملادي وصحة 

جسدية ممتازة. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

) 1 شبا (21 ك2 - 

حكومة
جديدة
برافو

بروت
بولونيا

بريطانيا
تدريب

تدريس
ثياب
جبيل

جائزة
جورجينا

جنزير
حذر

حاتم
خزينة

خط
دوالب
دبس

روايات
زوريخ

زنود
زفت

زينات
ساعة

سطور
رسداب
سامعة

رشق
صديق
صحن
ضيعة

غراب
قابوس

كمون
مستوى
منغوليا

مارادونا
مطرب

نروج
نافذة

هروهيتو

وليامس
ورد

وقت
والستون

وديع

الحل السابق

الحل السابق

الربازيل

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل  

رش عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــر  مربع 

مــن  خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرة  املربعــات  يف 

واملربع الكبر. 

SU D O K U

1ـ عيل محمود طه. 

2ـ املغنية مصابيح. 

3ـ دريد بن الصّمة. 

 . 4ـ يف برا

2 حكاية.  5ـ 4

ـ اليمن. 

ـ عز الدين ذو الفقار.

8ـ تشييل. 

ـ ماري جوزيه حنني.

1ـ صوفيا. 

2ـ نحامي. 

3ـ ُدور. 

4ـ يأوون. 

5ـ دحقوا. 

1ـ صنديد.  

2ـ وحزاح. 

3ـ فاروق. 

4ـ يم، وو. 

5ـ أيّدنا. 

رسكيــس،  ســــليم  1ـ 
برن

2ـ هول، نح، بيار إده
أمّد، كم، مّر 3ـ ييتس، 

4ـ رس، حرب البسوس
دينا ترّدها،  رأبنا،  5ـ 

ـ مربّ، بايار، ادلهم، اح
ـ ولــو، الهــاي، وّب، 

ساوم

ولد ليايل،  يشيلون،  8ـ 
ـ رندولــف ســـكوت، 

دبلن
10ـ لف، ين، ربّاين، دك

نروي الفاتيكان،  11ـ 
الواِهــب،  12ـ مدريــد، 

عاتن
أنجالهم،  النمســا،  13ـ 

برت

1ـ سهر رمزي، ليام
2ـ لويس أبو رشف، دل

3ـ يلّت، برلني، قرن
4ـ سحن، ولدي، يم

5ـ سن، راب، وو، أدّس
ـ رحاب، النلنل

ـ ماريا، فيفا
8ـ يبدل، أهمس، إال

ـ يس، برتا، كرتون

، يلو، يأج 10ـ أك
11ـ برمودا، يرتكها

12ـ يا، سهدوا، بابل
13ـ ردم، البلدان

، عم ّ 14ـ نهرو، ي
15ـ دمس، لينا

1ـ أون، رتّب
1ـ ناول، دّون

18ـ أحمد ز

1ـ شاعر عبايس أعمى، قدر. 
2ـ ينترش الخرب، أهجم، تابعت. 
3ـ أول رئيس يف فرنســا، يلعب 

ويلهو، فرح. 
4ـ دّرب، تكتبان، رضب بالسيف. 
5ـ شــقيق، شــقيقة ملكــة 

بريطانيا. 
ـ يقرضه املال، نعتمد عىل. 

ـ ســحب، وجهــة نظري يف 
األمر، االسم الثاين ملمثل بريطاين 

راحل. 
8ـ ممثل بريطاين ويلزي راحل، 

إخترب. 
ـ مــا تحاول أن تجده اآلن، أحد 

الفصول. 
10ـ شاعر جاهيل، عشب يابس. 
11ـ حرف نصــب، أرّصح، من 

يّتصف باملعرفة. 
12ـ االســم الثاين ملغن أمر 
راحل، االسم الثاين لشاعرة وكاتبة 

سورية. 
13ـ وضــع خلســة، ضمــر 

منفصل، أبدل، خدع وغر. 
14ـ املفروض واالجباري، كامال 

ناجزا. 
بــه باالبــرة، مدينة  15ـ ي

فرنسية. 
1ـ أقطــع الحبــل، نصالــح 

ونسامل.
باكســتانية،  مدينــة  1ـ 

متشابهان.
لوزير االعالم  األول  18ـ االسم 
الجديــد صاحب الصــورة، بيض 

النمل.

لبناين،  مصيــف  1ـ 
أصلــح الصــدع، بارش 

العمل.
2ـ من الحبوب، كالم 
الحديث،  يف  ومناقشة 

بعث. 
3ـ أديب وفيلســوف 

لبناين راحل. 
4ـ ضّد ثقــل، ضجر 

وسأم، هنّي. 
ســّنوري،  قّبلت،  5ـ 

دولة آسيوية. 
ـ أصلــح العمــل، 
قفــص الدجاج، خليفة 
عاصمــة  عبــايس، 

أوروبية.
أوروبية،  دولــة  ـ 

مسلسل  متشــابهان، 
لفريال كريم. 

تنــس  العبــة  8ـ 
ية، هدم الجدار.  سوي
ـ مدينة مكسيكية، 

غنج، تعب، وقت. 
أقســام  مــن  10ـ 
زاوية، شّيدت،  البيضة، 

 . إنتفا
11ـ روى، وزير لبناين 

راحل، أداة إستثناء. 
مــن  رضٌب  12ـ 
الشــعر، بطولة دولية 

يف التنس.  
أنبــاء  وكالــة  13ـ 
عربيــة، اطراء ومديح، 

رئيس دولة عربية. 

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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.» للتوقف عن ذلك املسار الخاط
واســتنكر املتظاهرون - خــالل وقفتهم يف غزة - حملة 
القمع التي تشــنها إدارة الســجون اإلرسائيلية ضد السجناء 
الفلسطينيني عقب عملية هروب األرسى، كام أكدوا استمرار 

فعاليات دعم األرسى يف سجون االحتالل.

{ االحتالل يتوعد {
يف املقابل، قال وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس خالل 
جولة تفقدية يف معســكر سامل العسكري )شامل جنني( إن 
»هناك عمليات بحث مكثفة عن األرسى الفارين من ســجن 

جلبوع، يف النهاية سنضع أيدينا عىل الفارين من السجون«.
وأضــاف غانتس أن التعاون مع الســلطة الفلســطينية 
مســتمر، وأنه يجب إلقاء القبض عىل األرسى الفارين دون 

اإلخالل بالتوازنات األخرى.
ودفعــت قوى األمــن اإلرسائيلية مبختصــني يف البحث 
الجنايئ إىل مرج ابن عامر )جنوب النارصة( تساندهم طائرة 

مروحيــة، وذلك ضمن عملية البحث عن األرسى الفارين.

{البيد: لن نتسامح

مع وجود إيران يف سوريا { 
عىل صعيد آخر، شــدد وزير الخارجيــة اإلرسائييل يائر 
البيد عىل أن تل أبيب لن تتســامح مع وجود إيران عســكريا 

يف ســوريا، مبديا يف الوقت نفسه حرصها عىل ضامن أمن 
العسكريني الروس يف هذا البلد.

وقال البيد، يف حوار مع وكالة »سبوتنيك« الروسية أمس 
الجمعــة: »يجب عىل الناس أن يدركــوا أن القوة املزعزعة 
لالســتقرار يف ســوريا هي إيران، وليس بإمكان إرسائيل 
التســامح، ال عىل مدى طويل وال قصر، مــع تواجد إيران 

هناك«.
وتابع: »لذلك يجب أن يدركوا يف املنطقة والعامل أننا سنتخذ 
خطــوات ولن نقــف مكتويف األيدي يف انتظار مامرســة 

اإلرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا«.
ويف معرض تعليقه عىل تبعات العدوان اإلرسائييل األخر 
عىل ســوريا، أشــار البيد إىل أن الدولة العربية تعمل بشكل 

وثيق جدا مع الرشكاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع 
إىل تصعيد خطر.

ة بني  وأشــاد الوزير بفعالية آلية فــض النزاعات القا
روســيا وإرسائيل يف سوريا، معربا عن حرص تل أبيب عىل 
منــع تكرار كارثــة تحطم طائرة »إيل-20« الروســية التي 
أصيبت بالخطأ بصارو ســوري خالل غارات إرسائيلية يف 

1 أيلول 2018، حسب تعبره.
وقــال البيــد: »من املهم جدا بالنســبة لنــا التأكد من أن 
روا مهام جرى يف سوريا. نتذكر  العسكريني الروس لن يت
جميعا كارثة »إيل-20« الروســية ونحن مصممون عىل منع 
تكرارها يف املســتقبل، ولذلك نعمل مع األصدقاء الروس كيال 

ء من هذا القبيل من جديد«. يحد 

حكومــــــــة ميقاتــــــــي ُتبصــــــــر النــــــــور وهــــــــذه تحدياتهــــــــا االقتصاديــــــــة والسياســــــــية

2
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

مســاعدات واستثامرات سعودية. والثاين هو عدم استجابة 
اململكــة العربية الســعودية للمبادرة الفرنســية ويف هذه 
الحالة، ســيكون أمام لبنان ســنني صعبة سواء مع أو بدون 
حكومة. واملصادر الفرنســية يف باريــس تقول ان الرئيس 
الفرنيس ماكرون قام بتهنئة نفســه بعــد تأليف الحكومة 
حيث تقول املصادر ان تشــكيل الحكومة جاء نتيجة االتصال 
الهاتفي الذي حصل بني ماكرون والرئيس االيراين رئييس وأن 
ماكرون ســيصب جهده اآلن عىل أن تلتزم الحكومة اللبنانية 
الجديــدة باالصالحات وال أن يقف حزب الله ضد الخصخصة 
الكربى ويعتربها وصاية دولية ألن اتفاق ماكرون مع رئييس 
هو بداية لتعهد امللف اللبناين بكل خطوة ستخطيها الحكومة 
الجديدة برئاســة ميقايت. أما بالنســبة للملكــة العربية 
السعودية فلن تظهر األمور اال بعد أن تعطي السعودية الضوء 
األخ لزيــارة الرئيس ميقايت للرياض واجتامعه مع ويل 
العهد األمر محمد بن ســلامن، وقد ظهر جلياً أن السعودية 
مل تكــن ترغب بأن يرتأس الرئيس ســعد الحريري الحكومة 
الجديدة بل كانت تفضل عليه ميقايت أو النائب متام ســالم.

الســيناريو الثــاين هو األكرث إحتامال نظــًرا إىل التجربة 
امليقاتية يف العام 2011 ونظًرا إىل الصورة الســيئة للطبقة 
السياســية بأكملها لدى املجتمع الــدويل. وقد نُقل عن أحد 
املســؤولني الخليجيني عند سؤاله عن سبب عدم مساعدتهم 
للشعب اللبناين، أجاب بالقول ان »الطبقة السياسية فاسدة، 

وأي مســاعدة للبنان هي مساعدة لهذه الطبقة«.
عــىل كل األحوال، حكومة ميقــايت الثالثة أمام تحّديات 
عديدة وســتكون تحت االختبار قريًبا يف ملفات كثرة نذكر 

منها عىل سبيل الذكر ال الحرص:
أواًل  ملــف التدقيق الجنايئ ومصر حاكم مرصف لبنان: 
يف الواقع هذا امللف هو ملف عزيز عىل قلب رئيس الجمهورية 
وبالتايل، ال نعلم ما إذا  كان الرئيس نجيب ميقايت سيســر 
باتجــاه تحميل حاكم مرصف لبنان املســؤولية وإقالته من 
منصبــه! عملًيا مثل هذه الخطوة، املطروحة بني رغبة رئيس 
الجمهورية وطموحات الرئيس ميقايت ومصالح الفرنسيني، 
قد تأيت بســمر عساف  مرشح ماكرون  وهو ما يضمن 
الوصاية الفرنســية املالية عىل لبنان. يبقى القول ان الكلمة 
الفصــل يف هذا امللف هي لألمركيــني الذين يحرصون أيًضا 

عىل مصالحهم.

ثانًيــا  ملــف قائد الجيش، ومدير قــوى األمن الداخيل، 

والنائب العــام التمييزي، ورئيس املجلــس األعىل للقضاء، 

ومدير طران الرشق األوســط، ومدير مصلحة املناقصات: 

هــذه املناصب، يرغب رئيس الجمهورية  ومن خلفه النائب 

باســيل  بإقالة شــاغليها الحاليني ملصلحة تعيني أشخاص 

محســوبني عليهم. وهو إن حصل يعني فقدان كيّل ملصداقية 

حكومة ميقايت. الجدير ذكره أن حيثية قائد الجيش الدولية، 

قد متنع مثل هكذا خطوة.

ثالًثا  رفع الدعم: هذا األمر الذي أصبح شبه واقعي سيكون 

عىل حكومة ميقايت أن تُديره وتتحّمل غضب الناس الذي لن 

يتأخر بالظهور خصوًصا أن الرئيس ميقايت قال البارحة انه 

يجب شّد األحزمة.

رابًعــا  ملف التهريب عــرب الحدود والذي هو من رشو 

صندوق النقد الدويل والذي قد يخلق اصطداما داخل حكومة 

ميقــايت يف حال طُرح عىل طاولة مجلس الوزراء. هذا امللف 

ذو األبعاد السياســية ســيتطلّب تدخال فرنسًيا  إيرانًيا لن 

تتأخر مالمحه يف الظهور.

خامًســا  ملف املرفأ الذي يطمح الفرنســيون إىل إعادة 

إعــامره، وهو ما قد يكون عقدة كبرة نظًرا إىل تنافس دويل 

واضح عىل هذا املرفأ وما له من أهمية ُمســتقبلية يف إعادة 

إعامر سوريا. وبحسب املعلومات، تّم التشاور بني الفرنسيني 

وميقايت حول هذا املوضوع.

بة  سادًسا  توحيد ســعر الرصف وهو ما سُيشكّل ال

الكربى للشــعب اللبناين. فتوحيد ســعر الرصف الذي هو 

مطلــب ال رجوع عنه من قبل صنــدوق النقد الدويل يطرح 

ُمشــكلة الفقر يف لبنان والذي بل مستويات عالية جًدا قد 
يكــون من الصعب معها ضامن االســتقرار األمني. من هنا 
يُطرح الســؤال عن خطة ميقايت يف عملية توحيد ســعر 

الرصف هذه!
ســابًعا  إعادة هيكلة املصارف والتي تّم طرحها من قبل 
حكومة الرئيس حسان دياب. الجدير ذكره أن الرئيس ميقايت 
ُمســاهم كبر يف أحد املصارف، وبالتايل هل ســيتّم اعتامد 

خطة دياب والتي نّصت عىل تصفر رأســامل املصارف؟
الرئيس ميقايت الذي بىك عند توقيع املراســيم، سيواجه 
حكاًم يف قراراته التي ســيتخذها من بيئته السنية، وهو ما 
قد يُعطل الكثر من هذه القرارات. فالبيئة الســنية تعترب أنها 
ت املعركة مع اعتذار الرئيس ســعد الحريري، وبالتايل  خ
هناك تعاطف كبر يف هذه البيئة مع الحريري الذي سُتشكل 
مواقفــه املســتقبلية من قرارات حكومــة ميقايت مؤرًشا 
جوهريًا ملزاج الشــارع السني، ناهيك بالرصاع الباطني عىل 
الزعامة الســنية والذي قد يُعقد عمل حكومة ميقايت بشكل 

خر. أو ب
عىل كل األحــوال، ينتظر املراقبون البيــان الوزاري الذي 
سيكشــف عن الكثر مــن الخفايا، وعىل رأســها الصبغة 
التــي ســُيعطيها املجتمع الدويل واملحيل لهــذه الحكومة. 
فهل ســتكون ثالثية الشعب والجيش واملقاومة حارضة يف 
البيان؟ وماذا ستكون رّدة فعل املجتمع الدويل يف هذه الحال؟ 
أســئلة لن ننتظر كثرًا حتى نعرف األجوبة عليها، خصوًصا 

أن الطريق ألخذ ثقة املجلس أصبحت ُمعّبدة.
يف هذا الوقت تبقى العني عىل الجبهة املعارضة املؤلفة من 
الرئيس نبيه بري والنائب الســابق سليامن فرنجية والرئيس 
الحريري والقوات اللبنانية )حتى ولو كٌل ينادي عىل لياله!(. 
فهذه الجبهة ســتكون باملرصاد لكل القرارات التي تصب يف 
مصلحة التيار الوطني الحر، خصوًصا يف ما يخص التعيينات 
واإلقاالت التي ينوي رئيس الجمهورية طرحها يف جلســات 

مجلس الوزارء.
يبقــى القول ان الضامنة الفرنســية  اإليرانية يف هذه 
اللعبة هي األســاس، فالتحليل البســيط يوصلنا إىل أن هذه 
الحكومة ُيكــن أن تنفجر من الداخل رسيًعا مبجرد التباعد 
بني فرنسا وإيران، وبالتايل تصب األنظار عىل تطور املصالح 
الفرنســية واإليرانية يف املنطقة وحصة لبنان من التداعيات 

يف حال مل تتشــابك هذه املصالح فيام بينها.
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دعــم ــى  عــل ــفــق  ــت ت »بـــريـــكـــس«  ـــ  ــ ال دول 
االتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي اإليـــــــرانـــــــي 

ح الدويل.  قوة »ال يُستهان بها« عىل امل
، إنّه  وقال الرئيــس الصيني، ت جينبين
»وعىل مدى السنوات الـ 15 املاضية، متسكّت 
الدول الـ5 بروح االنفتاح والشمول واملساواة، 
وأرصّت عــىل التعــاون بــروح الرباغامتية 

واالبتكار والتعاون املربح للجميع«.
وتابــع: »أصبحت دول الربيكس قوة مهمة 
ح الدويل ال يســتهان بها، ما حد  عىل امل
يُظهر أنه يف كل األحوال يكننا تحقيق تقدم 
سلس وثابت ومستدام يف تعاون بريكس طاملا 

أننا نبذل جهودنا«. 
كام أقرّت الدول الـ5، وهي الربازيل وروسيا 
والهند والصني وجنوب أفريقيا، بأنه يف عامل 
الرتابط والعوملة، لن يكون أحد بأمان ما مل يكن 

الجميع بأمان.
ويف القمــة، أقرّت االقتصــادات الصاعدة 

1 وّفر األمل  الخمس بأن إنتاج لقاحات كوفيد-
األكرب للتغلب عىل الجائحة وأّن التطعيم املكثف 
ضد هذا املرض منفعــة عامة عاملية، معربًة 
عن أســفها »لحاالت عدم اإلنصاف الصارخة 
يف الوصول إىل اللقاحات ووسائل التشخيص 
والعالج، خاصة بالنســبة ألفقر سكان العامل 

وأكرثهم ضعفاً«.
ســاء الدول املجتمعني التزامهم  وأظهر ر
القوي مبواصلة جهودهم املســتمرة يف دعم 
البلدان يف جميع أنحاء العامل ملكافحة الجائحة 
مــن خالل التمويل والتربعات واإلنتاج املحيل 
العالج  اللقاحات ووسائل  وتســهيل تصدير 
والتشخيص وغرها من املعدات املنقذة لحياة 

املرىض.
كام رّحبوا باملســاهمة التــي قدمتها دول 
»بريكس« يف توفر أكرث من مليار جرعة لقاح 
1، منهــا املنح والتربعات، عىل  ضد كوفيد-
الصعيد الثنايئ، للمنظــامت الدولية وملبادرة 

»كوفاكس« العاملية.

أكــــــــراد ســــــــوريا يخشــــــــون انســــــــحاباً أميركيــــــــاً شــــــــبيه بأفغانســــــــتان:
ـــبق ـــ ــــــكل مســ ـــا بشــ ـــ ــ ــــــم تحذيرن ـــادرة عليهــ ـــ ـــدون املغــ ـــ ــ ـــوا يري ـــ ــ  إذا كان

يف ظل مترد يقوم به معتقلو تنظيم داعش داخل السجن.

{ مقتل جندي رويس

يف انفجار عبوة ناسفة يف حمص {
عىل صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، 

مقتل جندي رويس يف انفجار عبوة ناسفة مبركبة مدرعة يف 

محافظة حمص السورية، يف أثناء سرها يف قافلة مساعدات 

إنسانية.

وجاء يف بيان وزارة الدفاع »يف محافظة حمص السورية، ويف 

أثناء مســر قافلة مساعدات إنسانية تقلّها الرشطة العسكرية 

الروسية، تّم تفجر عبوة ناسفة نُصبت إىل جانب الطريق«.

وأوضــح البيان أن »التفجــر أّدى إىل إصابة جندي رويس 

بجروح بالغة تُُويف يف إثرها، عىل الرغم من املســاعدة الطبية 

املقدمة«، مؤكداً أنها »ســُتقدم إىل أرسة الجندي كل املســاعدة 

والدعم الالزمني«.
كة يف ري ح الغر دات روسية سورية م ا م

مواجهــــــــات  بيــــــــن الفلســــــــطينيين واالحتــــــــال وإصابــــــــات فــــــــي الضفــــــــة ووقفــــــــات بالقــــــــدس وغــــــــزة 

ات يف بلدة بيتا ي خالل املواج ا  ل  ينية ال الفل ا ا ي ت  ق ر وقفة يف ساحات ا

)تتمة ص1( 
)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 




